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คำนำ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระตุ้นและพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วย
บริการ โดยใช้กลไกด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยจัดสรร
งบประมาณบางส่วนให้แก่หน่วยบริการตามผลงานที่บริการที่เกิดขึ้นจริง ผ่านตัวชี้วัดคุณภาพบริการที่ได้มีการกำหนดไว้
ในปีงบประมาณ 2563 นี้ สปสช.จึงได้จัดสรร งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ให้แก่หน่วยบริการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยบริการตระหนักถึงการพัฒนาบริการให้บรรลุถึงคุณภาพตามตัวชี้วัดที่กำหนด เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการร่วมกันภายใต้บริบทของพื้ นที่ และเปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมาให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบการดำเนินงานของหน่วยบริการในพื้นที่
สำนักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ จึงได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์
คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
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การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2563
1. แนวคิดการจัดสรร
การเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข เป็นแนวคิดสำคัญหนึ่ง ในการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้มีแรงจูงใจด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและมีคุณภาพ
ได้อย่างเท่าเทียมกัน
งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ เป็นการจ่ายเพื่อมุ่งหวังให้หน่วยบริการตระหนักถึงการพัฒนาการบริการ
ให้บรรลุถึงคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจได้ว่าภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนจะ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและได้รับบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และอัตราการจ่ายงบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ของหน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการประจำ ซึ่งจะกล่าวถึง
รายละเอียดต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
2.2 หน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพผลงานบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบข้อมูลสุขภาพในพื้นที่
3. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ
4. ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
หน่ว ยบริการมีผ ลการดำเนิน งานที่ ม ีค ุณ ภาพตามเกณฑ์ ที ่ กำหนด และประชาชนได้ร ับ บริ ก ารที ่ม ี คุ ณ ภาพ
ได้มาตรฐาน และมีการใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลสุขภาพในพื้นที่
5. วงเงินงบที่ได้รับ และประเด็นที่เปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 2563
งบสำหรับการบริหารจัดการการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ มาจาก 3 ส่วนได้แก่
1.บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ประเภทบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ จำนวน 9 บาทต่อผู้มีสิทธิ
สำหรับผู้มีสิทธิ 48.2640 ล้านคน
2. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ต่อประชาชนไทยทุกคน 65.9960 ล้านคน

ประเภทบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ จำนวน 9 บาท
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3.บริการจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการ จำนวน 2 บาทต่อผู้มีสิทธิ สำหรับผู้มีสิทธิ 48.2640 ล้านคน
ภาพที่ 1 กรอบการบริหารการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2563

งบจ่ายตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงานบริ การ
ปี งบประมาณ 2563
งบบริ การผู้ป่วยนอกทัวไป
่

งบบริ การสร้างเสริ มสุขภาพและป้ องกันโรค

งบบริ การจ่ายตามคุณภาพผลงานบริ การ

9 บาท/ผู้มีสิทธิ (48.2640 ล้านคน)

9 บาท/ปชก.ไทย (65.9960 ล้านคน)

2 บาท/ผู้มีสิทธิ์ (48.2640 ล้านคน)

6. แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย
การจัดสรรงบจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่หน่วยบริการประจำที่มีผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่เกินเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด โดยคณะทำงาน หรือ กลไกการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในระดับเขต
6.1 แนวทางพิจารณาและคัดเลือกตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่นำมาใช้ประกอบด้วย
6.1.1 เป็นตัวชี้วัดที่บูรณาการร่วมระหว่าง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6.1.2 เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ได้แก่ กลุ่มโรคที่มีภาระโรคสูง (High burden) โรคที่มีความเสี่ยงสูง
(High risk) และโรคที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูง (High cost) และสามารถคัดเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องตาม
สภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่
6.1.3 ไม่ซ้ำกับตัวชี้วัดผลลัพธ์บริการที่ใช้ในการจ่ายคุณภาพบริการในบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง และบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
6.1.4 ไม่สร้างระบบการบันทึกข้อมูลใหม่ โดยให้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมู ลผู้ป่วยนอก ข้อมูลสร้างเสริม
สุขภาพรายบุคคล (OP-PP individual records) ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล (IP E-claim) ข้อมูล
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเป็นหลัก หรือ ข้อมูลจาก Health Data center ของกระทรวงสาธารณสุข
6.1.5 ให้มีคณะทำงาน หรือกลไกที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่ อบริหารจัดการในระดับเขต ในการ
กำหนดตัวชี้วัดระดับเขต เป้าหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้คะแนนและการจัดสรรงบ
6.2 ตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ แบ่ง เป็น 2 ส่วน คือ
6.2.1 ตัวชี้วัดกลาง ไม่เกิน 10 ตัว เป็นตัวชี้วัดที่บูรณาการระหว่าง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สปสช.เขต ทุกเขตต้องนำไปใช้ในการจ่ายตาม
เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
ในปีงบประมาณ 2563 กำหนดใช้ตัวชี้วัดกลาง จำนวน 6 ตัว ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ 1: ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัด
ระดับน้ำตาลในเลือด
ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
ตัวชี้วัดที่ 4: ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี
ภายใน 5 ปี
ตัวชี้วัดที่ 5: ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก
5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
(Acute Diarrhea)
5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ (Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดที่ 6: .อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก
(ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy)
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน ((Diabetes Mellitus)
และความดันโลหิตสูง (Hypertension)
6.2.2 ตัวชี้วัดระดับเขต ไม่เกิน 5 ตัว ในปีงบประมาณ 2563 นั้น สปสช.เขต สามารถเลือกจากรายการ
ตัวชี้วัดที่ใช้ในปีงบประมาณ 2562 หรือกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) และสปสช.เขตประกาศใช้ใน
ปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดในภาคผนวก)
7. หลักเกณฑ์การจ่าย
7.1 จัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการให้สปสช.แต่ละเขต ตามจำนวนประชากร/ผู้มีสิทธิ
7.2 สปสชเขต จัดให้มีคณะทำงานหรือ กลไกการมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการ กำหนดแนวทางการจัดสรรงบจ่าย
ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเป้าหมาย น้ำหนักคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน และสัดส่วน
งบประมาณที่จะจัดสรรให้หน่วยบริการที่มี ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่เกินเป้าหมายตาม
แนวทางที่กำหนด
7.3 การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ ให้สปสชเขต กำหนดค่าเป้าหมายจากผลงานบริการใน
ระดับพื้นที่ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับค่าเป้าหมายระดับประเทศร่วมด้วย และอาศัยกลไกการมีส่วน
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยผ่านความเห็นชอบของ อปสข.
7.4 สปสช เขตจัดสรรงบให้หน่วยบริการประจำภายใต้วงเงินระดับเขต (Global budget) ส่วนการจัดสรรให้แก่
หน่วยบริการในเครือข่ายหน่วยบริการประจำนั้น ให้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรโดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่
หรือระดับ Contracting Unit of Primary care (CUP)
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7.5 กรณีที่มีงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการเหลือจาก Global budget ระดับเขตของแต่ละสปสช.เขต
ให้จ่ายคืนหน่วยบริการประจำตามจำนวนผู้มีสิทธิลงทะเบียน โดยผ่านความเห็นชอบจากอปสข.
7.6 กำหนดการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการเพียงครั้งเดียว ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน สิงหาคม
2563 โดยใช้ข้อมูลบริการไตรมาส 3, 4 ปีงบประมาณ 2562 และไตรมาส 1, 2 ปีงบประมาณ 2563
7.7 การจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือ และ
กรมแพทย์ทหารอากาศนั้น สปสช.กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะได้ โดยให้หารือร่ว มกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
8. บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

1. จัดทำกรอบแนวทางการบริหารเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
2. ประสานการพิจารณาคัดเลือก และการจัดทำตัวชี้วัดที่นำมาใช้ในการจ่ายตาม
เกณฑ์คุณภาพผลงานบริก าร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนัก/แผนงานที่
เกี่ยวข้อง และ สปสช.เขต
3. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
4. ชี้แจงการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ แก่ สปสช.เขต
5. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานสรุปผล การดำเนินงานงบจ่ายตาม
เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการในภาพรวม
6. ประเมินวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดในระดับประเทศ
สำนัก/แผนงานในกลุ่มภารกิจ 1. กำหนดประเด็น/กรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพบริการของหน่วย
สนับสนุนเครือข่ายบริการ
บริการ โดยเชื่อมโยงบริการระดับ Primary care และ hospital care
1. สำนักสนับสนุนระบบ
2. จัดทำตัวชี้วัดที่นำมาใช้ในการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
บริการปฐมภูมิ
3. ดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้
2. สำนักสนับสนุนระบบ
4. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลการให้บริการของหน่วยบริการ ตามตัวชี้วัดที่
บริการยาและเวชภัณฑ์
กำหนด
1. สนับสนุนข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ
สำนัก/แผนงานที่เกี่ยวข้อง
1. สำนักบริหารงานทะเบียน 2. จัดทำ script ในการดึงข้ อมูล และสนั บสนุนข้ อมูล ตามตัว ชี ้ว ัด และเกณฑ์ ที่
2. สำนักสารสนเทศและ
กำหนด ให้แก่สำนักที่เกี่ยวข้อง และ สปสช. เขต
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ
3. คำนวณวงเงินงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการให้ สปสช. เขต ตามรายหัว
3. สำนักบริหารสารสนเทศ
ประชากร
การประกัน
4. สนับสนุนการดำเนินงาน ประสานและติดตามการดำเนินงานของ สปสช. เขต
สำนักสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการ
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หน่วยงาน
4. สำนักบริหารการจัดสรร
และชดเชยค่าบริการ
5. สำนักสนับสนุนและ
ประสานงานเขต
สปสช.เขต

หน่วยบริการประจำ

บทบาทหน้าที่

1. จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน กำหนดตัวชี้วัดระดับพื้นที่ หลักเกณฑ์และ
แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายแก่หน่วยบริการ เสนอ อปสข. เห็นชอบ โดยอาศัยกลไก
การมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาจใช้คณะกรรมการหรือคณะทำงานที่มีอยู่
แล้ว หรือจัดตั้งขึ้นใหม่โดย อปสข. ก็ได้
2. แจ้งรายการตัวชี้วัดระดับพื้นที่ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรร ที่ผ่านความ
เห็นชอบจาก อปสข. ให้แก่หน่วยบริการ สปสช. ส่วนกลางและผู้เกี่ ยวข้องทราบ
(ตามแบบรายงานในภาคผนวก)
3. ชี้แจงทำความเข้าใจการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
แก่หน่วยบริการและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในพื้นที่
4. ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบผลงานของหน่วยบริการ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์
ที่กำหนด
5. ประมวลผลข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด
6. คำนวณ จัดสรร และโอนงบประมาณแก่หน่วยบริการ
7. ประเมิน วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินคุณภาพบริการตามเกณฑ์ตัว ชี้ว ัดที่
กำหนด
8. กำกับ ติดตาม คุณภาพการจัดบริการของหน่วยบริการ โดยอาจบูรณาการกับการ
กำกับติดตามงานอื่นในพื้นที่
9. แจ้งผลการประเมินคุณภาพบริการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และคืนข้อมูลให้หน่วย
บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อนำผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการ
1. สนับ สนุนและพัฒ นาการจัด บริ การสร้า งเสริ มสุ ขภาพและป้ อ งกันโรค และ
จัดระบบบริการปฐมภูมิ รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน (Community Health) ภายในหน่วยบริการประจำ หน่วยบริการปฐมภูมิ
และหรือสถานบริการในเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการและได้ รับ
บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. พิจารณาจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการแก่หน่วยบริการปฐมภูมิ
ในเครือข่าย โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมที่มีอยู่
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9.ระยะเวลาดำเนินการกำกับติดตามงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2563
กิ จกรรม

1. ประชุมหารือแนวทางบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานบริการ
2.จัดทำคู่มือ/แนวทางบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน
บริการ
3.ชี้แจงการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน
บริการ แก่ สปสช.เขต

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

พ.ค.62

สำนักสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการ.และสำนัก
ที่เกี่ยวข้อง
สำนักสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการ
สำนักสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการ.และสำนัก
ที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริหารการจัดสรรและ
ชดเชยค่าบริการ.
สำนักสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการ.และสำนัก
ที่เกี่ยวข้อง
สปสช.เขต

มิ.ย.-ก.ค. 62
ก.ย. 62

4.คำนวณงบราย สปสช.เขต ตามรายหัวประชากร

ก.ย. 62

5.แจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานบริการ

ต.ค. 62

6.เสนอแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามคุณภาพบริการ
รายการตัวชี้วัดกลาง และตัวชี้วัดระดับพื้นที่ แก่ อปสข.
7.ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามคุณภาพบริการแก่
หน่วยบริการ
8.แจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามคุณภาพบริการ
ระดับเขตที่ผ่าน อปสข. แก่สำนักสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการ
9.สนับสนุนข้อมูล และ script ในการดึงข้อมูลในระบบ

ต.ค.– พ.ย. 62

เม.ย.62 –
มี.ค.63

สำนักบริหารสารสนเทศการ
ประกัน
สำนักสารสนเทศและประเมินผล
ลัพธ์
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กิ จกรรม

10.ประมวลผลข้อมูล QOF ทุกเดือน*
- IT ประมวลผลข้อมูล QOF ทุกเดือน แสดงรายงานหน้า web
ให้ สปสช.เขต/ สำนักที่เกี่ยวข้องตรวจสอบภายในสัปดาห์แรก
ของเดือนถัดไป
- สปสช.เขต / สำนักที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและยืนยันกลับ/แจ้ง
แก้ไข ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนถัดไป
- IT แก้ไขและแจ้งกลับผู้เกี่ยวข้อง ภายในสัปดาห์แรกของเดือน
ถัดไป
11.ประชุมระดมสมองและจัดทำร่างแนวทางการบริหารจัดการ
QOF ปีงบประมาณ 2564
12.จัดทำคู่มือบริหารกองทุน/แนวทางบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์
คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2564
13.ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการ QOF ปีงบประมาณ 2564
(ภาพรวม)
14.ประมวลผลข้อมูลตามตัวชี้วัด ตรวจสอบข้อมูล / เตรียมการ
จัดสรรเงิน/ คำนวณงบประมาณรายหน่วยบริการตามผลงาน
และเกณฑ์ที่กำหนด
15.โอนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการให้แก่หน่วย
บริการ

ระยะเวลา

เม.ย.–ธ.ค.62
ม.ค.– มี.ค.63

ผู้รบั ผิดชอบ

สำนักบริหารสารสนเทศการ
ประกัน

มี.ค. 63

C3

มิ.ย. 63
ก.ค. 63

สำนักสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการ
C1

ก.ค. 63

สปสช.เขต

จ่ายครั้งเดียว
สปสช.เขต
ภายใน 31 ส.ค.
63
16.ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินคุณภาพ ส.ค. –ก.ย.63 สำนักสนับสนุนคุณภาพและ
บริการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด
มาตรฐานหน่วยบริการ/ สปสช.
เขต/สำนักที่เกี่ยวข้อง
17.สรุป & วิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานงบ QOF ในที่
ต.ค. 63
สปสช.เขต
ประชุม อปสข อคม และแจ้ง สคม.
18.สรุป & วิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงาน
พ.ย. 63
สคม.
QOF
หมายเหตุ *เริม่ การประมวลผลทุกเดือนในปี งบประมาณ 2563
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10.การกำกับติดตามประเมินผล
1) ความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานบริการ
2) การดำเนินการเป็นไปตามแผน และเบิกจ่ายงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ถูกต้อง ตรงตามเวลา
ที่กำหนด
3) การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพผลงานบริการ เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการสนับสนุน ส่งเสริม กำกับและ
ติดตามคุณภาพบริการในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับ
เขตพื้นที่ (อคม.) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
11.ตัวชี้วัดกลาง
ตัวชี้วัดกลางที่นำมาใช้ในการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2563 นั้น เป็นตัวชี้วัด
ที่บูรณาการระหว่าง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สปสช.
เขต ทุกเขตนำไปใช้ในการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพบริการ จำนวน 6 รายการ โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก
5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
5.2 ร้อยละการใช้ย าปฏิช ีว นะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่ว ยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ( Respiratory
Infection)
ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care
Sensitive Condition) ในโรคลมชั ก (Epilepsy) ปอดอุ ด กั ้ น เรื ้ อ รั ง (COPD) หื ด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes
Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
12.ตัวชี้วัดระดับพื้นที่
ตัวชี้วัดพื้นที่ไม่เกิน 5 ตัว ซึ่งสามารถเลือกจากรายการตัวชี้วัด ที่มี หรือกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับ
การพัฒนาคุณภาพบริการ และตามปัญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดทำตัวชี้วัด และผ่าน
ความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) (กำหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือก
ตัวชี้วัดที่จะนำมาใช้ ดังรายละเอียดหน้า 5-6) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดดังนี้

12
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละเด็กได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และติดตามกระตุ้นกรณีที่มีพัฒนาสงสัยล่าช้า

1.1 ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
1.2 การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
1.3 การตรวจพัฒนาการสงสัยล่าช้า ที่ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน 30 วัน ร้อยละ 60
ตัวชี้วัดที่ 2. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง
ตัวชี้วัดที่ 3. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการคลอดครบกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงโดยได้รับการให้ยา Progesterone เพื่อป้องกัน

การคลอดก่อนกำหนด

13

ภาคผนวก

14
ภาคผนวก ก. Template ตัวชี้วัดกลาง งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2563
ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงค์

1. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รบั การคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
เพื่อประเมินความครอบคลุมของการคัดกรองโรคเบาหวานในกลุ่มเป้าหมายสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

คำนิยาม

การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง การคัดกรองเบาหวานโดยวิธีตรวจน้ำตาลในเลือด ในกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
เบาหวาน (ตามแนวทางการรักษาโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557)

เกณฑ์เป้าหมาย

เกณฑ์เป้าหมายระดับประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน

แหล่งข้อมูล

1) ฐานข้อมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร์
2) ฐานข้อมูลผู้เสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร์
3) ฐานข้อมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
4) ฐานข้อมูล IP/OP e-claim จากแฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14
5) ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14
6) ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม NCDSCREEN ฟิลด์ BSLEVEL และ ฟิลด์ BSTEST
7) ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14
A= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองระดับน้ำตาลใน

รายการข้อมูล 1

เลือด ช่วง 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (โดยตัดผู้ป่วยที่เคยเป็นเบาหวานก่อนหน้านั้นออก)
เงื่อนไขรายการข้อมูล 1

A= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 35-74 ปี ในช่วงระยะเวลา 1 เมษายน 2562 ถึง
31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดย DATE_SERV อยู่ ในช่วง 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยนับจาก
CID ทีป่ รากฏใน NCDSCREEN ฟิลด์ BSTEST มีค่าเป็น 1,2,3,4 และ BSLEVEL มีค่ามากกว่า 0 ทั้งนี้ต้องตัดผู้ที่เสียชีวิตก่อนวัน
คัดกรอง (DATE_SERV) รวมถึงรายที่มี CID error หรือ CID ที่เคยเป็นโรคเบาหวานจากฐานข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม
DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE หรือฐานข้อมูล OP/PP แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14
รวมทั้ง CID ที่ปรากฏในแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14 ก่อนวันมีผลคัดกรองดังกล่าวออกจากการ
คำนวณ

รายการข้อมูล 2

B= จำนวนประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
เบาหวานมาก่อน

เงื่อนไขรายการข้อมูล 2

B= จำนวนประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีอายุครบ 35-74 ปี ในช่วง 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ที่ไม่เคย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานก่อนวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยตรวจสอบจาก IP/OP e-claim หรือฐานข้อมูล OP/PP แฟ้ม
DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14 รวมทั้ง CID ที่ปรากฏในแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัสขึ้นต้นด้วย
E10-E14

สูตรการคำนวณตัวชีว้ ัด

(A/B) X 100

ระยะเวลาประเมินผล

ปีละ 1 ครั้ง

ผู้ประสานการงาน
ตัวชี้วดั

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

Baseline

ผลงาน QOF ปี 2562 =63.04%

เกณฑ์การให้คะแนน

สปสช. เขต สามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่โดยคำนึงถึงนโยบายและเป้าหมาย
ระดับประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะทำงาน หรือ อปสข.
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ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงค์

2. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
เพื่อประเมินความครอบคลุมของการคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้าหมายสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

คำนิยาม

การคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง หมายถึงการคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิตในกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ไม่เคยถูกวินิจฉัยว่ามี
ภาวะความดันโลหิตสูงมาก่อน (ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทวั่ ไป พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558)

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1

เกณฑ์เป้าหมายระดับประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ทีย่ ังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ฐานข้อมูลประชากร จากฐานทะเบียนราษฎร์
ฐานข้อมูลผู้เสียชีวิต จากฐานทะเบียนราษฎร์
ฐานข้อมูลประชากรและสิทธิ จากฐาน สปสช.
ฐานข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15
ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15
ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม NCDSCREEN ฟิลด์ SBP_1 และ ฟิลด์ DBP_1ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์
CHRONIC รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15
A= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงใน
ช่วง 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยตัดผู้ที่เคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงก่อนหน้าวันที่คัดกรองออก

เงื่อนไขรายการข้อมูล 1

A= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตรับผิดชอบที่มีอายุครบ 35-74 ปี ณ ช่วงระยะเวลา 1 เมษายน 2562 ถึง
31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิต โดย DATE_SERV อยู่ ในช่วง 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดย
นับจาก CID ที่ปรากฏในแฟ้ม NCDSCREEN โดยมีค่า SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20 จาก และมี DATE_SERV อยู่ในช่วง 1
เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยตัดผู้ที่เสียชีวิตก่อนวันคัดกรอง รวมถึงรายที่มี CID error หรือ CID ที่เคยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงจากฐานข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม DIAGNOSIS หรือฐานข้อมูล OP/PP แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัส
ขึ้นต้นด้วย I10-I15 รวมทั้ง CID ที่ปรากฏในแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัส I10-I15ก่อนวันมีผลคัดกรองดังกล่าวออกจาก
การคำนวณ

รายการข้อมูล 2

B= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทีม่ ีอายุครบ 35-74 ปี ในช่วง 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ วันประมวลผล ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงก่อนวันที่ 1 เมษายน 2562

เงื่อนไขรายการข้อมูล 2

B= จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีอายุครบ 35-74 ปี ในช่วง 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ที่ไม่เคย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงมาก่อนวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยตรวจสอบจากแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัส
ขึ้นต้นด้วย I10-I15 ร่วมกับ ฐานข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE และฐานข้อมูล OP/PP แฟ้ม
DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15

สูตรการคำนวณตัวชีว้ ัด
ระยะเวลาประเมินผล

(A/B )X 100
ปีละ 1 ครั้ง

ผู้ประสานการงาน
ตัวชี้วดั
Baseline

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

เกณฑ์การให้คะแนน

สปสช. เขต สามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่โดยคำนึงถึงนโยบายและเป้าหมาย
ระดับประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะทำงาน หรืออปสข.

ผลงาน QOF ปี 2562= 62.45%
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ชื่อตัวชี้วดั
วัตถุประสงค์

3. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รบั การฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
เพื่อประเมินการได้รับการดูแลก่อนคลอดภายใน 12 สัปดาห์ของหญิงมีครรภ์คนไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

คำนิยาม

หญิงมีครรภ์คนไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ฝากครรภ์ครั้งแรกโดยอายุครรภ์ต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทั้งนี้ การฝากครรภ์ครั้ง
แรกประกอบด้วย
1. ประเมินการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ความดันโลหิต
3. ตรวจร่างกายทั่วไป (ตรวจเสียงปอดและหัวใจ)
4. ตรวจปัสสาวะ (Multiple dipstick) เพื่อหา protein, sugar, asymptomatic bacteria
5. ตรวจภายใน (อาจเลื่อนไปตรวจในครั้งที่ 2 ของการฝากครรภ์)
6. ตรวจ Hemoglobin/Hematocrit/Osmolarity Fragility/DCIP (ทุกอายุครรภ์) และตรวจ VDRL, Anti HIV, blood group, Rh
typing, HbsAg
7. ให้วัคซีน Tetanus Toxoid ครั้งที่ 1
8. ให้ธาตุเหล็ก และ/หรือ โฟลิค และ Iodine
9. ให้คำแนะนำกรณีเกิดอาการผิดปกติฉุกเฉินและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อฉุกเฉิน

เกณฑ์เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

หญิงมีครรภ์ที่รับบริการฝากครรภ์ครั้งแรกภายในปีที่หน่วยบริการสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

ฐานข้อมูลจากแฟ้ม ANC (การฝากครรภ์ครั้งที่ 1 ใน ฟิลด์: ANCNO =1, อายุครรภ์ที่ ฟิลด์: GA) 2) ฐานข้อมูล e-claim และ กทม.
A=จำนวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกรายในหน่วยบริการที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์
ที่ได้รับบริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
นับ CID จากแฟ้ม ANC & e-claim (นับเฉพาะการฝากครรภ์ครั้งแรกของการตั้งครรภ์ครั้งนั้น) โดยหญิงสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เงื่อนไขรายการข้อมูล 1

ที่มาฝากครรภ์เป็นครั้งแรกของครรภ์นี้นับในช่วงที่ได้รับบริการภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (โดยตรวจสอบ
การฝากครรภ์ย้อนหลังไป 9 เดือนทุกรายของผู้รับบริการในช่วงที่กำหนด เพือ่ ตัดรายที่เคยมาในช่วง 9 เดือนย้อนหลังออกก่อน หาก
มี CID ซ้ำ ให้เลือก GRAVIDA ที่ไม่ซ้ำ) ให้นับเฉพาะวันที่บริการครั้งแรกใน min(DATE_SERV) และ min (GA) กรณีพบซ้ำให้เลือก
หน่วยบริการแรกหน่วยบริการเดียว นับจำนวนคน จากเลขประจำตัว 13 หลัก ที่มี GA <=12 wks และตัด CID error
รายการข้อมูล 2
เงื่อนไขรายการข้อมูล 2

สูตรการคำนวณตัวชีว้ ัด
ระยะเวลาประเมินผล

B = จำนวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ภายในวันที่ 1
เมษายน 2561ถึง 31 มีนาคม 2562 ในหน่วยบริการทั้งหมด
หญิงสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มาฝากครรภ์เป็นครั้งแรกของครรภ์นี้ ในช่วงเวลาที่ได้รับบริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง
31 มีนาคม 2563 (โดยตรวจสอบการฝากครรภ์ย้อนหลัง 9 เดือนทุกรายของผู้รับบริการในช่วงที่กำหนด เพื่อตัดรายที่เคยมาในช่วง
9 เดือนย้อนหลังออกก่อน) ให้นับเฉพาะวันที่บริการครั้งแรกใน min(DATE_SERV) และ min(GA) กรณีพบซ้ำให้เลือกหน่วยบริการ
แรกหน่วยบริการเดียว นับจำนวนคน จากเลขประจำตัว 13 หลัก ตัด CID error
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง

ผู้ประสานการงาน
ตัวชี้วดั
Baseline

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

เกณฑ์การให้คะแนน

สปสช. เขต สามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่โดยคำนึงถึงนโยบายและเป้าหมาย
ระดับประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะทำงาน หรือ อปสข.

OPPP individual จาก QOF ปี 2562 = 54.60%
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ชื่อตัวชี้วดั

4. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินความครอบคลุม/การเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีอายุ 3060 ปี
กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สตรีสัญชาติไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มอี ายุ 30-60 ปี (เกิดในช่วง 1 เมษายน 2503 ถึง 31
มีนาคม 2533 ) และได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในช่วง 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2567 ในเขตรับผิดชอบ
การตรวจปากมดลูก หมายถึง การตรวจทั้งโดยวิธี Pap Smear และ VIA
Pap Smear หมายถึง การตรวจโดยการเก็บหรือป้ายเอาเซลล์จากปากมดลูกไปป้ายลงบนแผ่นสไลด์ ทำการย้อมสีและอ่านผล โดย
บุคลากรเซลล์วิทยา
VIA (Visual Inspection with Acetic acid) หมายถึง วิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใช้น้ำส้มสายชูชนิดเจือจางป้ายที่บริเวณ

นิยาม

ปากมดลูก ทิ้งไว้ 1 นาที น้ำส้มสายชูจะไปทำปฏิกิรยิ ากับเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของปากมดลูกให้เห็นเป็นฝ้าขาวขอบเขตชัดเจน และ
ตำแหน่งแน่นอน สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็ง แต่ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจกลายเป็นมะเร็ง
ได้ซึ่งเหมาะสำหรับในการคัดกรองสำหรับสตรีอายุ 30-45ปี
เกณฑ์เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

สตรีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ 30-60 ปี

แหล่งข้อมูล

1) ฐานข้อมูล e -claim & กทม.
2) ข้อมูล 21/43 แฟ้ม (แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD รหัส Z014 หรือ Z124)
3) SPECIAL PP รหัส 1B30 หรือ 1B40 หรือรหัสขึ้นต้นด้วย 1B004
4) ฐานข้อมูลประชากรไทยทุกสิทธิ
A= จำนวนสตรีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม่สะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562
- 31 มีนาคม 2567 จัดกลุ่มตามหน่วยลงทะเบียน
จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ที่เกิดในช่วง 1 เมษายน 2503 ถึง 31 มีนาคม 2533 ) ในแต่ละหน่วย

รายการข้อมูล 1
เงื่อนไขรายการข้อมูล 1

ลงทะเบียนที่มี PID อยู่ในแฟ้ม SPECIAL PP 1B30 หรือ 1B40 หรือ รหัสขึ้นต้นด้วย 1B004 และ PID ที่อยู่ใน DIAGNOSIS_OPD
ที่มีรหัส DIAGCODE = Z014, Z124 ตั้งแต่ปี 1 เมษายน 2558- 31 มีนาคม 2563 แล้วนำมาแจงนับรวมกันโดยตัด PID ที่ซ้ำของ
3 ฐานออก แล้วตัดผู้ที่เสียชีวิตก่อนการคัดกรอง รวมทั้ง PID error ทั้งหมด ก่อนจำแนกตามหน่วยลงทะเบียน
รายการข้อมูล 2
เงื่อนไขรายการข้อมูล 2

B = จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เกิดในช่วง 1 เมษายน 2503 ถึง 30 มีนาคม 2533 จัดกลุ่มตามหน่วย
ลงทะเบียน
จำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เกิดในช่วง 1 เมษายน 2503 ถึง 30 มีนาคม 2533 ในแต่ละหน่วยลงทะเบียน

สูตรการคำนวณตัวชีว้ ัด
ระยะเวลาประเมินผล

(A/B) X 100
ปีละ 1 ครั้ง

ผู้ประสานการงาน
ตัวชี้วดั
Baseline

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

เกณฑ์การให้คะแนน

สปสช. เขต สามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่โดยคำนึงถึงนโยบายและเป้าหมาย
ระดับประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะทำงาน หรือ อปสข.
***การตรวจ HPV DNA Test รหัส 1 B0046 นับรวมเป็นผลงานตามตัวชีว้ ัดตามข้อที่ 4 ***

1.ผลการสำรวจ BRFSS 2558 =69%
2.OPPP Individual ปี QOF 2562= 40.07
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ชื่อตัวชี้วดั

5

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

ตัวชี้วดั ย่อยที่ 5.1

ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
วัตถุประสงค์ เพือ่ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็นในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
คำนิยาม
1) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน Acute Diarrhea (AD) หมายถึง ภาวะที่มีอจุ จาระเหลวกว่าปกติ >3 ครั้งต่อวัน โดยมีอาการไม่
นานกว่า 2 สัปดาห์ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันอาจเกิดจากสารพิษของเชื้อโรค เชื้อโรค และสาเหตุอื่นๆ ผู้ปว่ ยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ส่วนมากไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา ระบุโรคตาม ICD-10 ที่กำหนด ดังนี้
"A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047,
A048, A049, A050, A053, A054, A059, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A09, A090, A099, K521, K528, K529 "
2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC J01
3) ประเด็นการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่รับผิดชอบใน Acute Diarrhea :ผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่รับบริการที่ร้าน
ยา คลินิก และโรงพยาบาลได้รับยาปฏิชีวนะตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงมากกว่าร้อยละ 90 (อัตราการใช้ยาปฏิชวี นะโดยเฉลี่ยใน
โรงพยาบาลร้อยละ 50) ทั้งๆ ที่หลักฐานเชิงวิชาการระบุว่าโรคดังกล่าวในภาพรวมเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ต้องการยาปฏิชีวนะน้อย
กว่าร้อยละ 5 และการใช้ยาปฏิชวี นะกลุม่ fluoroquinolones รักษาโรคกลุ่มนีโ้ ดยไม่จำเป็น ชักนำให้เกิดการดื้อยากลุม่
fluoroquinolones และยากลุ่มอื่นด้วย (เช่น ยากลุ่ม cephalosporins)
เกณฑ์เป้าหมาย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้การประมวลผลข้อมูลที่หน่วยบริการนำส่งในระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก ข้อมูล
การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคล (OP/PP Individual Data) โดยมีเกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์การให้
คะแนน แบ่งเป็น 4 ระดับ
ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รบั ยาปฏิชีวนะ
เกณฑ์การให้คะแนน
≤ 20

5

20.01-25.00

3

25.01 -30.00

1

> 30.01

0

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ป่วยทุกสิทธิ ในความรับผิดชอบของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ (CUP)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผ่านระบบ OP/PP Individual Data
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล OP/PP Individual Data ของ สปสช.
รายการข้อมูล 1
A: จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่ได้รับยาปฏิชวี นะ
เงื่อนไขรายการข้อมูล 1
นับจำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มีการให้บริการกรณีผู้ป่วยนอกตามรหัส ICD10 ทีก่ ำหนด และ มีการให้ยาปฏิชีวนะ
"A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047,
A048, A049, A050, A053, A054, A059, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A09, A090, A099, K521, K528, K529 "
รายการข้อมูล 2
B: จำนวนใบสั่งยาผู้ปว่ ยอุจจาระร่วงเฉียบพลันทั้งหมด
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เงื่อนไขรายการข้อมูล 2
นับจำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มีการให้บริการกรณีผู้ป่วยนอกด้วยโรคตามรหัส ICD10 ที่กำหนด
"A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047,
A048, A049, A050, A053, A054, A059, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A09, A090, A099, K521, K528, K529 "
สูตรการคำนวณตัวชีว้ ัดย่อยที่ 5.1
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
รอบ 12 เดือน (เช่น 1 เมษายน 62 – 31 มีนาคม 63)
Baseline Data
ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รบั
ยาปฏิชีวนะ
น้อยกว่าร้อยละ 10
ร้อยละ 10-20
ร้อยละ 20-30
ร้อยละ 30-40
ร้อยละ 40-50
ร้อยละ 50-60
ร้อยละ 60-70
ร้อยละ 70-80
ร้อยละ 80-90
ร้อยละ 90-100
Grand Total
ตัวชี้วดั ย่อยที่ 5.2

จำนวนเครือข่ายหน่วยบริการ
จำแนกตามกลุ่มร้อยละของใบสั่งยาที่ได้รับยาปฏิชีวนะ (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

ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection :RI)
วัตถุประสงค์ เพือ่ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็นในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Respiratory Infection (RI)
คำนิยาม
1) Respiratory Infection (RI) หมายถึง โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบน(upper respiratory tract infections, URI) และ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(acute bronchitis) ในผู้ป่วยนอก ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนมากไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคเหล่านี้ได้แก่ โรค
หวัด ไข้หวัดใหญ่ คอหอยอักเสบ/ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน หลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน ระบุโรคตาม ICD-10 ทีก่ ำหนด ดังนี้
" B053,J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051,
J060, J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650,
H651, H659, H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728, H729"
2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC J01
3) ประเด็นการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่รับผิดชอบใน Respiratory Infection : ผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบน
และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันที่รับบริการที่ร้านยา คลินิก และโรงพยาบาลได้รับยาปฏิชีวนะตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงมากกว่าร้อยละ 90
(อัตราการใช้ยาปฏิชวี นะเฉลีย่ ของโรงพยาบาลร้อยละ 60) ทั้งๆ ที่หลักฐานเชิงวิชาการระบุวา่ โรคดังกล่าวในภาพรวมเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรียน้อยกว่าร้อยละ 10 และการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ปว่ ยโรคดังกล่าวที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไม่มีประโยชน์ ทำให้เกิดโทษ
จากผลข้างเคียงของยา ก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา และเสียค่าใช้จา่ ยโดยไม่จำเป็น
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เกณฑ์เป้าหมาย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้การประมวลผลข้อมูลที่หน่วยบริการนำส่งในระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก ข้อมูล
การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual Data) โดยมีเกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์การให้
คะแนน แบ่งเป็น 4 ระดับ
ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รบั ยาปฏิชีวนะ
เกณฑ์การให้คะแนน
≤ 20

5

20.01-25.00

3

25.01 -30.00

1

> 30.01

0

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ป่วยทุกสิทธิ ในความรับผิดชอบของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ (CUP)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผ่านระบบ OP/PP Individual Data
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล OP/PP Individual Data ของ สปสช.
รายการข้อมูล 1
A: จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชวี นะ
เงื่อนไขรายการข้อมูล 1
นับจำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มีการให้บริการกรณีผู้ป่วยนอกตามรหัส ICD10 ทีก่ ำหนดและ มีการให้ยาปฏิชวี นะ
" 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: จำนวนใบสั่งยาผู้ปว่ ยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
เงื่อนไขรายการข้อมูล 2
นับจำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มีการให้บริการกรณีผู้ป่วยนอกตามรหัส ICD10 ทีก่ ำหนด
" B053,J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051,
J060, J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650,
H651, H659
สูตรการคำนวณตัวชีว้ ัดย่อยที่ 5.2
(A/B)x100
ระยะเวลาประเมินผล
รอบ 12 เดือน (เช่น 1 เมษายน 62 – 31 มีนาคม 63)
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Baseline Data
ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รบั
ยาปฏิชีวนะ
น้อยกว่าร้อยละ 10
ร้อยละ 10-20
ร้อยละ 20-30
ร้อยละ 30-40
ร้อยละ 40-50
ร้อยละ 50-60
ร้อยละ 60-70
ร้อยละ 70-80
ร้อยละ 80-90
ร้อยละ 90-100
ผู้ประสานการงาน
ตัวชี้วดั
เกณฑ์การให้คะแนน

จำนวนเครือข่ายหน่วยบริการ
จำแนกตามกลุ่มร้อยละของใบสั่งยาที่ได้รับยาปฏิชีวนะ (CUP_RI)
2555
2556
2557
2558
2559
7
8
6
4
2
26
21
31
61
86
77
88
157
202
226
218
226
283
292
315
292
302
293
270
245
250
241
157
133
103
85
88
59
34
34
35
31
26
31
24
13
12
9
7
6
1
2
4
2
2

2560
5
138
308
310
191
57
18
11
3
1

Grand Total
1004
1019
1025
1036
1043
1042
นายไตรเทพ ฟองทอง สำนักสนับสนุนบริการยาและเวชภัณฑ์ โทร 085-487-5037 mail :traithep.f@nhso.go.th
ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนตัวชีว้ ัดที่ 5 โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในตัวชี้วดั ย่อย 5.1 และ 5.2
= ค่าคะแนนทีไ่ ด้ในตัวชีว้ ดั ย่อย 5.1 + ค่าคะแนนทีไ่ ด้ในตัวชีว้ ดั ย่อย 5.1
2
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ชื่อตัวชี้วดั

วัตถุประสงค์
คำนิยาม

6.อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ปว่ ยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive
condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง
(HT)
การติดตามและประเมินสมรรถนะการให้บริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมทิ ี่สามารถลดการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลโดย
ไม่จำเป็น
ภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) การคัดเลือกข้อมูลการนอนโรงพยาบาลด้วย ACSC อ้างอิงจากการศึกษาของสุพล ลิม
วัฒนานนท์ ในคู่มือการวิเคราะห์อัตราการนอนโรงพยาบาลของภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก ซึ่งใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน โดย
พิจารณาจากการวินิจฉัยหลักโดยใช้รหัส ICD-10 ดังต่อไปนี้
1. ลมชัก (epilepsy) : G40 และ G41
2. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD): J41-J44 และ J47 รวมทั้ง J10.0, J11.0,J12-J16, J18, J20, J21, J22 ที่มีการวินิจฉัยรองเป็น J44
3. หืด (asthma): J45 และ J46
4. เบาหวาน (diabetes): E10.0, E10.1, E10.6, E10.9, E11.0, E11.1,E11.6, E11.9, E13.0, E13.1, E13.6, E13.9, E14.0, E14.1, E14.6
และ E14.9

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

5. ความดันโลหิตสูง (HT): I10 และ I11 โดยไม่มีการให้หัตถการดังต่อไปนี้ 33.6, 35, 36, 37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 37.94 และ 37.98
ค่าเป้าหมายภาพรวมประเทศ อัตรา admission รายโรคต่อแสนประชากร ไม่เกินค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา (โรคลมชัก (epilepsy)
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT)
ผู้ป่วย ACSC ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) สิทธิ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าในความรับผิดชอบของหน่วยบริการประจำ
หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน ผ่านโปรแกรม e-Claim

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูล IP e Claim

รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

A: จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยสิทธิ UC อายุ 15-74 ปี ที่ลงทะเบียนของหน่วยบริการประจำ (Hmain OP) เข้ารักษาในโรงพยาบาลในโรค
ลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) ตามคำนิยาม ในช่วง 1
เมย.62 – 31 มีค.63
A: นับจำนวนครั้งของผู้ป่วยสิทธิ UC อายุ 15-74 ปี ที่ลงทะเบียนของหน่วยบริการประจำ (Hmain OP) ที่รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน
(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 ที่มีการวินิจฉัยรองเป็น J44
3. หืด (asthma): J45 และ J46
4. เบาหวาน (diabetes): E10.0, E10.1, E10.6, E10.9, E11.0, E11.1,E11.6, E11.9, E13.0, E13.1, E13.6, E13.9, E14.0,
E14.1, E14.6 และ E14.9
5. ความดันโลหิตสูง (HT): I10 และ I11 โดยไม่มีการให้หัตถการดังต่อไปนี้ 33.6, 35, 36, 37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 37.94 และ
37.98
จากฐาน IP e-claim (โดยแสดงผลจำนวนครั้งเป็นรายกลุ่มโรค แต่การคิดอัตราใช้ยอดรวมทั้ง 5 กลุ่มโรค)
ช่วงเวลารับไว้รักษาเป็นผู้ปว่ ยใน ระหว่าง 1 เมย.62 – 31 มีค.63
จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริการประจำ ณ 1 ต.ค. 62

เงื่อนไขรายการข้อมูล 2
สูตรการคำนวณตัวชีว้ ัด

จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 - 74 ปี ของหน่วยบริการประจำที่รับลงทะเบียน (Hmain_op) โดยใช้ประชากร ณ 1 ต.ค.62
Xi = อัตราการนอนรพ.ด้วยโรคที่ระบุแต่ละโรคต่อแสนประชากร 1 เมย. .62 - 31มีค.63 = (Ai/Bi)x100,000

ระยะเวลาประเมินผล

i หมายถึง 1. ลมชัก ,2. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 3. หืด 4. เบาหวาน 5. ความดันโลหิตสูง
2 ครั้ง (แบบสะสม)

ผู้ประสานการงานตัวชี้วดั

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

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

เงื่อนไขรายการข้อมูล 1
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Baseline
เกณฑ์การให้คะแนน

ปี 2562 : 1. ลมชัก= 80.10 ต่อแสนประชากร 2. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง = 242.75 ต่อแสนประชากร
3. หืด=87.44 ต่อแสนประชากร 4. เบาหวาน= 210.98 ต่อแสนประชากร 5. ความดันโลหิตสูง=85.85 ต่อแสนประชากร
สปสช. เขต สามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะทำงาน หรืออปสข.
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ภาคผนวก ข. Template ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2563
สปสช. เขต 9 นครราชสีมา
ชื่อตัวชี้วดั

วัตถุประสงค์
คำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1

เงื่อนไขรายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

เงื่อนไขรายการข้อมูล 2

1.ร้อยละเด็กได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และติดตามกระตุ้นกรณีที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
1.1 ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
1.2 การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
1.3 การตรวจพัฒนาการสงสัยล่าช้า ที่ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน วัน 30 ร้อยละ 60 ของเด็ก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการติดตามพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า
1.เด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือนพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ สาธารณสุขจาก
การสำรวจเด็กที่มีอยู่จริงในช่วงเวลาที่กำหนด โดยเด็กกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีวันที่วันแรกที่อายุ ถึง 9,18,30,42 เดือน ในเดือน
นั้นๆ ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ปีละ 1 ครั้งโดยใช้ DSPM และตรวจพบว่า พัฒนาการไม่ผ่านเกณฑ์ด้านใดด้านหนึ่ง
2.เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ หมายถึง เด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประเมินพัฒนาการครั้งแรก
แล้วพบว่าพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้แนะนำพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง กระตุ้นพัฒนาการที่บ้านภายใน 30 วัน นัดพบเจ้าหน้าที่เพื่ อ
ประเมินพัฒนาการซ้ำ
3.เด็กมีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับการประเมินพัฒนาการด้วย DSPM และผ่าน พัฒนาการทั้ง 5 ด้าน รวมกับเด็กที่
พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรกที่ประเมิน )และได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการซ้ำภายในเวลา 30 วัน โดยผลผ่านการ
ประเมินทั้ง 5 ด้าน
1.เด็กอายุ 9, 18, 30,42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.เด็กอายุ 9, 18, 30,42 เดือนที่ได้รับการประเมินพัฒนาการพบเด็กสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
3.เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ที่ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน 30 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
1.จำนวนเด็กอายุครบ ในเดือนนั้นๆ ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้จากการสำรวจและมีเด็กอยู่จริง
2.จำนวนเด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือน ในเดือนนั้นๆ ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
3.จำนวนเด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือน ในเดือนนั้นๆ ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และตรวจพบว่าพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า
1.1 ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
1.2 ฐานข้อมูลประชากรไทยทุกสิทธิ์ แฟ้ม Person
1.3 ฐานข้อมูลแฟ้ม Special PP ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
A1=จำนวนเด็กอายุครบ 9, 18, 30และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้จากการสำรวจและมีเด็กอยู่จริง
A2=จำนวนเด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
A3=จำนวนเด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และตรวจพบว่า
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
A1 เป้าหมายในแต่ละเดือน คือ เด็กที่วันแรกที่อายุครบ 9,18,30,42 เดือนในเดือนนั้นๆ
การคัดกรองเด็กแต่ละช่วงอายุ จะมีเวลาที่ทำได้ คือ ภายใน 30 วันหลังจากเด็กอายุครบ 9,18,30,42 เดือน เช่น เด็กอายุครบ
18 เดือนพอดีในวันที่ 10 ก.ค. เราจะคัดกรองเด็กได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. ถึงวันที่ 9 ส.ค. เท่านั้น หากเกินจากนี้ เด็กจะอายุ 19
เดือนเต็ม ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายการคัดกรอง
B1=จำนวนเด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้จากการสำรวจและมีเด็กอยู่จริงที่
ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย
B2=จำนวนเด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ แล้วตรวจพบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า
B3=จำนวนเด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ตรวจพบว่าพัฒนาการสงสัยล่าช้า แล้วได้รับการติดตาม
ภายใน 30 วัน
ผลงานระบบจะติดตามไปตรวจสอบให้ 30 วันหลังจาก วันที่เด็กอายุแตะ 9,18,30,42 เดือน แล้วนำผลมาใส่ในเดือนที่เป็น
เป้าหมาย ถึงแม้จะคนละเดือนกัน
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สูตรการคำนวณตัวชีว้ ัด

สูตรการคิดคะแนน
น้ำหนัก
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หมายเหตุ
Baseline ข้อ 1.3
เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัด 1) = (B1/A1 ) x 100
ตัวชี้วัด 2) = (B2/A2 ) x 100
ตัวชี้วัด 3) = (B3/A3 ) x 100
1.ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
2.การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
3.ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ที่ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน 30 วัน
ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563
นางเนตรนภา ประชายะกา โทร 061-421-4602 นายวิวัฒน์ ปัญชุมภู โทร 092-246-5745
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล สปสช.เขต 9 นครราชสีมา
เด็กที่พัฒนาการล่าช้าให้ประเมินโดยเครื่องมือ TDSI พร้อมสอนผู้เลี้ยงดูให้กระตุ้นพัฒนาการ และนัดประเมินซ้ำภายใน 1 เดือน
หากภายใน 3 เดือนเด็กยังมีพัฒนาการล่าช้า ให้ส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโดยจิตแพทย์
ผลงานเขต จากผลงาน QOF ปี 2562 =86.61 %
สปสช. เขต สามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะทำงาน หรืออปสข.
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ชื่อตัวชี้วดั

2 .อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง

วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ลดลงได้ตามเกณฑ์กรมควบคุมโรค

คำนิยาม

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง หมายถึงอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของอำเภอ ย้อนหลัง 5 ปี
(2558-2562) ตามปี ปฏิทิน
1. โรคไข้เลือดออกหมายถึงโรคที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและหรือมีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัตกิ ารว่าป่วย
ด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการได้แก่ Dengue Fever (DF), Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) และ Dengue Shock
Syndrome (DSS)
2. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก หมายถึงจำนวนผู้ป่วย DF+DHF+DSS ในจำนวนประชากร 100,000 คน คำนวณจากจำนวน
ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 X 100,000 / จำนวนประชากรกลางปี 2562
3. ค่ามาตรฐานของอำเภอ หมายถึง ค่ามัธยฐานอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 –2562 เป็นผลรวม
จำนวนผู้ปว่ ยรายเดือน X 100,000 / จำนวนประชากรกลางปี เดียวกัน
4. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง หมายถึง จำนวนผู้ป่วย DF+DHF+DSS ในจำนวนประชากร 100,000 คน/ประชากรกลาง
ปี 2562 ของอำเภอ ลดลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบค่ามาตรฐานของอำเภอ ตามเกณฑ์ลดโรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรคปี
2563
หมายเหตุ : หากไม่สามารถหาค่าประชากรกลางปี ของปี ปัจจุบันได้ ให้ใช้ค่าประชากรกลางปี ย้อนหลัง 1 ปี

เกณฑ์เป้าหมาย

อัตราป่วยลดลงเมื่อเทียบกับเกณฑ์ค่ามัธยฐานระดับอำเภอ

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการ

การตัดยอดจำนวนผู้ปว่ ยโรคไข้เลือดออก ตัดยอดตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2563 ตามปี ปฏิทิน รายงานผลงานเทียบเป้าหมายปีละ
1 ครั้ง
1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา จัดทำค่ามาตรฐานระดับอำเภอ และ Template
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดส่งรายงานจำนวนผู้ปว่ ยรายเดือนตามระบบงานระบาดวิทยา ปี พ .ศ. 2561 – 2563 ให้ สำนักงานป้องกัน
ควบคมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ทุกสัปดาห์
3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา คำนวณค่าอัตราป่วย รายอำเภอเทียบค่ามัธยฐาน ส่งให้ สปสช. ก่อนวันประชุม
สรุปผลงานไตรมาส 2 (ภายใน เมษายน 2563)
1.กลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา จัดทำฐานข้อมูลอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกราย
แหล่งข้อมูล
เดือนและรายปี ย้อนหลัง 5 ปี โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยจากรายงาน 506 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานมายัง สำนักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค
2.คำนวณค่าอัตราป่วยและค่ามาตรฐานรายอำเภอ
สูตรการคำนวณตัวชีว้ ัด1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2563
ตัวชี้วัด
= จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเดือนมกราคม –ธันวาคม 2563 x 100,000
จำนวนประชากรกลางปี 2563
วิธีการจัดเก็บ

2. ค่ามาตรฐานของอำเภอ หมายถึง ช่วงอัตราป่วย 5 ระดับ โดยเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ย้อนหลังลดลงร้อยละ 10 ตาม
เป้าหมายของกรมควบคุมโรค ปี 2563
2.1 ระดับ 5 คะแนน หมายถึง อัตราป่วยของอำเภอนั้นลดลงได้ร้อยล 10 ขึ้นไปจากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
2.2 ระดับ 4 คะแนน หมายถึง อัตราป่วยของอำเภอนั้น ลบด้วยค่า อัตราป่วยลดลงได้ร้อยละ 8.1- 10 จากค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง
2.3 ระดับ 3 คะแนน หมายถึง อัตราป่วยของอำเภอนั้น ลบด้วยค่า อัตราป่วยลดลงได้ร้อยละ 6.1.- 7 จากค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง
2.4 ระดับ 2 คะแนน หมายถึง อัตราป่วยของอำเภอนั้น ลบด้วยค่า อัตราป่วยลดลงได้ร้อยละ 4.1.- 5 จากค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง
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2.5 ระดับ 1 คะแนน หมายถึง อัตราป่วยของอำเภอนั้น ลบด้วยค่า อัตราป่วยลดลงได้ร้อยละ น้อยกว่าร้อยละ 4 จากค่ามัธยฐาน
5 ปีย้อนหลัง
3. อัตราป่วยลดลง หมายถึง อัตราป่วยค่ามัธยฐาน 5 ปี (2557- 2561) รายอำเภอ ลบด้วย อัตราป่วยรายอำเภอ 2562 ต่อ
ประชากร 100,000 คน /ด้วยประชากรกลางปี 2562 เทียบกับเกณฑ์ลดลงร้อยละ 10 ในระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน
อำเภอ

1

2

3

4

5

อัตราป่วย

ลดลงได้ <

ลดลงได้ร้อยละ ลดลงได้ร้อย

ลดลงได้ร้อยละ ลดลงได้ >

ลดลง

ร้อยละ 4 จาก

4.1 - 6 จาก

ละ 6.1.- 8

8.1.- 10 จาก

ร้อยละ 10

ค่ามัธยฐาน 5

ค่ามัธยฐาน 5

จากค่ามัธย

ค่ามัธยฐาน 5

จาก

ปีย้อนหลัง

ปีย้อนหลัง

ฐาน 5 ปี

ปีย้อนหลัง

ค่ามัธย

ย้อนหลัง

หมายเหตุ
ตาราง
แนบท้าย

ฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง

ระยะเวลาประเมินผล

รายงานผลงานเทียบเป้าหมายปีละ ครั้ง 1

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

นางเนตรนภา ประชายะกา โทร 061-421-4602 นายวิวัฒน์ ปัญชุมภู โทร 092-246-5745
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล สปสช.เขต 9 นครราชสีมา
ผลงานเขต จากผลงาน QOF ปี 2562 142.5 %

Baseline
เกณฑ์การให้คะแนน

สปสช. เขต สามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะทำงาน หรืออปสข.
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3.ร้อยละของการตัง้ ครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น

คำนิยาม

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไปต่อจำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการด้วยเรื่องการ
คลอดทั้งการคลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพและการแท้งทุกประเภท

เกณฑ์เป้าหมาย

ไม่เกิน ร้อยละ 15

ประชากรกลุม่ เป้าหมาย

หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการอันเนื่องมาจากสิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดทั้งการคลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ และ
การแท้งทุกประเภท ในระหว่างปีที่ทำการเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการเนื่องจากสิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดและการแท้งในสถานบริการสาธารณสุข
และจากข้อมูลใน 43 แฟ้ม ในแฟ้ม LABOR
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

สูตรการคำนวณตัวชีว้ ัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
Baseline
เกณฑ์การให้คะแนน

A = จำนวน หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอดหรือแท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงด้วยการคลอดหรือแท้งบุตรในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี เป็นการคลอดหรือ
แท้ง ครั้งที่ ขึ้นไป2GRAVIDA(LABOR) ≥ 2 (นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ record ที่ CID + BDATE ซ้ำให้ตัดออก)
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอดหรือแท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงด้วยการคลอดหรือแท้งบุตรในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี (นับเป็นจำนวนผู้
มารับบริการ record ที่ CID + BDATE ซ้ำให้ตัดออก)
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
นางเนตรนภา ประชายะกา โทร 061-421-4602 นายวิวัฒน์ ปัญชุมภู โทร 092-246-5745
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล สปสช.เขต 9 นครราชสีมา
ผลงานเขตจากผลงาน QOF ปี 2561 = 15.53 %
สปสช. เขต สามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะทำงาน หรืออปสข.
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4.ร้อยละการคลอดครบกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงโดยได้รับการให้ยา Progesterone เพื่อป้องกันการคลอด
ก่อนกำหนด

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง

คำนิยาม

- การคลอดก่อนกำหนด หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ ก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
- การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดได้รับการป้องกันด้วยยา
Progesterone ชนิดเหน็บทางช่องคลอด ตั้งแต่อายุครรภ์ 16 - 24 สัปดาห์ จนถึงอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ 6 วัน ก่อนคลอด
การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1) กรณีที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนดในครรภ์ก่อนโดยไม่มีสาเหตุนำ ให้ใช้ยา Progesterone ชนิดเหน็บทางช่องคลอด
ทุกวัน ตั้งแต่อายุครรภ์ 16 - 24 สัปดาห์ จนถึงอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ 6 วัน ก่อนคลอด
2) กรณีมีประวัติการคลอดก่อนกำหนดในครรภ์ก่อน จากสาเหตุ มีน้ำเดินก่อนการเจ็บครรภ์ การตั้งครรภ์แฝด มีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ให้ยุติการตั้งครรภ์ก่อนครบกำหนด ให้ตรวจวัดความยาวของคอมดลูก ถ้าสั้นกว่า 25 ม.ม. ให้ยา Progesterone ชนิด
เหน็บทางช่องคลอดทุกวัน จนครบ 36 สัปดาห์ 6 วัน ก่อนคลอด

เกณฑ์เป้าหมาย

ร้อยละ 60

ประชากร

หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดสิทธิ UC ในเขต 9

หน่วยบริการเป้าหมาย

หน่วยบริการประจำที่สูติแพทย์ 25 แห่ง

แหล่งข้อมูล

หน่วยบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ

รายการข้อมูล 1

A = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดครบกำหนด หลังจากได้รับยา Progesterone เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

รายการข้อมูล 2

B = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ได้รับยาป้องกัน Progesterone เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

สูตรการคำนวณตัวชีว้ ัด

(A/B) x 100

เกณฑ์การให้คะแนน

ระยะเวลาประเมินผล

ระดับคะแนน หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ
>ร้อยละ 60
จากคลอดครบกำหนด 5
ร้อยละ 55 – 59
จากคลอดครบกำหนด 4
ร้อยละ 50 – 54
จากคลอดครบกำหนด 3
ร้อยละ 45 – 49
จากคลอดครบกำหนด 2
< ร้อยละ 45
จากคลอดครบกำหนด 1
ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ 1 เม.ย 62 – 31 มี .ค.63

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

นางเนตรนภา ประชายะกา โทรศัพท์มือถือ : 061-421-4602 Email : netnapa.p@nhso.go.th

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จ่ายรายละ 4,000 บาท
จ่ายรายละ 3,500 บาท
จ่ายรายละ 3,000 บาท
จ่ายรายละ 2,500 บาท
จ่ายรายละ 2,000 บาท

ภาคผนวก ค: รายชื่อผู้รับผิดชอบส่วนกลางและสปสช.เขต
1.นายวิวัฒน์ ปัญชุมภู
โทรศัพท์มือถือ 092-246-5745 E-mail:wiwat.p@nhso.go.th
2.นางเนตรนภา ประชายะกา โทรศัพท์มือถือ: 061-421-4602 E-mail: netnapa.p@nhso.go.th

