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ค าน า 
 

 ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรกระตุ้นและพัฒนำคุณภำพบริกำรของ
หน่วยบริกำร โดยใช้กลไกด้ำนกำรเงินกำรคลังเพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยบริกำรมีกำรพัฒนำคุณภำพ
บริกำร โดยจัดสรรงบประมำณบำงส่วนให้แก่หน่วยบริกำรตำมผลงำนที่บริกำรที่เกิดขึ้นจริง ผ่ำนตัวชี้วัดคุณภำพ
บริกำรที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ ในปีงบประมำณ 2562 นี้ สปสช.จึงได้จัดสรร งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน
บริการ  ให้แก่หน่วยบริกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยบริกำรตระหนักถึงกำรพัฒนำบริกำรให้บรรลุถึงคุณภำพตำม
ตัวชี้วัดที่ก ำหนด เกิดกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรในพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำร
ด ำเนินกำรร่วมกันภำยใต้บริบทของพ้ืนที่ และเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำให้น้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้
กระทบกำรด ำเนินงำนของหน่วยบริกำรในพื้นที่  
 ส ำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำนหน่วยบริกำร จึงได้จัดท ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำม
เกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ปีงบประมำณ 2562 ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนต่อไป  

 
 

ส ำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำนหน่วยบริกำร 
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การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2562 
1. แนวคิดการจัดสรร 

กำรเพ่ิมประสิทธิผลและคุณภำพผลงำนบริกำรสำธำรณสุข เป็นแนวคิดส ำคัญหนึ่ง ในกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติปีงบประมำณ 2562 เพ่ือให้มีแรงจูงใจด้ำนกำรเงินที่เหมำะสมแก่ผู้ให้บริกำรใน
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและให้บริกำรที่มีคุณภำพ ท ำให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขที่จ ำเป็น
และมีคุณภำพได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

งบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร  เป็นกำรจ่ำยเพื่อมุ่งหวังให้หน่วยบริกำรตระหนักถึงกำรพัฒนำกำร
บริกำรให้บรรลุถึงคุณภำพและพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องจนมั่นใจได้ว่ำภำยใต้ระบบหลักประกันสุขภำพถ้วน
หน้ำ ประชำชนจะเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขที่จ ำเป็นและได้รับบริกำรที่มีคุณภำพเพ่ิมขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ  โดยมี
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขและอัตรำกำรจ่ำยงบตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ของหน่วยบริกำรปฐมภูมิ และ
หน่วยบริกำรประจ ำ ซึ่งจะกล่ำวถึงรำยละเอียดต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำนตำมควำมจ ำเป็นต่อสุขภำพและกำรด ำรงชีวิต 

2.2 เพ่ือให้หน่วยบริกำรมีกำรพัฒนำคุณภำพผลงำนบริกำรเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

2.3 เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพของระบบข้อมูลสุขภำพในพ้ืนที่ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยบริกำรที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ได้แก่ หน่วยบริกำรประจ ำ และหน่วย
บริกำรปฐมภูมิ  

4. ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 

หน่วยบริกำรมีผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด และประชำชนได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ
และได้มำตรฐำน 

5. วงเงินงบท่ีได้รับ และประเด็นที่เปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ 2562 

งบส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรกำรจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร มำจำก 3 ส่วนได้แก่  

1) บริกำรผู้ป่วยนอกทั่วไป ประเภทบริกำรที่จ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร  จ ำนวน 9 บำทต่อผู้มี
สิทธิ  ส ำหรับผู้มีสิทธิ 48.5750 ล้ำนคน จ ำนวน 437,175,000 บำท 

2) บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค ประเภทบริกำรที่จ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร จ ำนวน 
9 บำทต่อประชำชนไทยทุกคน 65.7000 ล้ำนคน จ ำนวน 591,300,000 บำท 

3) บริกำรจ่ำยตำมคุณภำพผลงำนบริกำร จ ำนวน 2 บำทต่อผู้มีสิทธิ  ส ำหรับผู้มีสิทธิ 48.5750 ล้ำนคน 
จ ำนวน 97,150,000 บำท 
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ภำพที่ 1 กรอบกำรบริหำรกำรจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ปีงบประมำณ 2562  

 

6. แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย  

กำรจัดสรรงบจ่ำยตำมคุณภำพผลงำนบริกำรนี้  เป็นกำรจัดสรรให้แก่หน่วยบริกำรประจ ำที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดคุณภำพผลงำนบริกำรที่เกินเป้ำหมำยตำมแนวทำงที่ก ำหนด  โดยคณะท ำงำน หรือ กลไก
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในระดับเขต  

6.1 แนวทำงพิจำรณำและคัดเลือกตัวชี้วัดคุณภำพผลงำนบริกำรที่น ำมำใช้ประกอบด้วย 
6.1.1 เป็นตัวชี้วัดที่บูรณำกำรร่วมระหว่ำง สปสช. กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)  
6.1.2 เป็นปัญหำด้ำนสำธำรณสุข ได้แก่ กลุ่มโรคที่มีภำระโรคสูง (High burden) โรคที่มีควำมเสี่ยง

สูง (High risk) และโรคที่มีภำระค่ำใช้จ่ำยสูง (High cost) และสำมำรถคัดเลือกตัวชี้วัดที่
สอดคล้องตำมสภำพปัญหำและบริบทของพ้ืนที่ 
6.1.3 ไม่ซ้ ำกับตัวชี้วัดผลลัพธ์บริกำรที่ใช้ในกำรจ่ำยคุณภำพบริกำรในบริการผู้ป่วยไตวาย

เรื้อรังบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง และบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์ 

6.1.4 ไม่สร้ำงระบบกำรบันทึกข้อมูลใหม่  โดยให้ใช้ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลผู้ป่วยนอก  ข้อมูลสร้ำง
เสริมสุขภำพรำยบุคคล  (OP-PP individual records) ข้อมูลผู้ป่วยในรำยบุคคล    (IP E-
claim) ข้อมูลขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำรเป็นหลัก หรือ ข้อมูลจำก Health Data center ของ
กระทรวงสำธำรณสุข  

6.1.5 ให้มีคณะท ำงำน หรือกลไกที่มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพ่ือบริหำรจัดกำรในระดับเขต    ใน
กำรก ำหนดตัวชี้วัดระดับเขต เป้ำหมำย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำรให้คะแนนและกำรจัดสรรงบ 

 

งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 

ปีงบประมาณ 2562

งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

9 บาท/ผู้มีสิทธิ (48.575 ล้านคน)

งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค

9 บาท/ปชก.ไทย (65.7 ล้านคน)

งบบริการจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการ

2 บาท/ผู้มีสิทธิ์  (48.575 ล้านคน)
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6.2 ตัวชี้วัดคุณภำพผลงำนบริกำร แบ่ง เป็น 2 ส่วน คือ 

6.2.1 ตัวชี้วัดกลาง ไม่เกิน 10 ตัว เป็นตัวชี้วัดที่บูรณำกำรระหว่ำง สปสช. กระทรวงสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) โดย สปสช.เขต ทุกเขตต้องน ำไปใช้
ในกำรจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร  
ในปีงบประมำณ 2562 ก ำหนดใช้ตัวชี้วัดกลำง จ ำนวน 6 ตัว ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1: ร้อยละของประชำกรไทยอำยุ 35-74 ปี ได้รับกำรคัดกรองเบำหวำน โดยกำร

ตรวจวัดระดับน้ ำตำลในเลือด 
ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละของประชำกรไทยอำยุ 35-74ปี ได้รับกำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูง 
ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกภำยใน 12 สัปดำห์ 
ตัวชี้วัดที่ 4: ร้อยละสะสมควำมครอบคลุมกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรีอำยุ 30-

60 ปี ภำยใน 5 ปี 
ตัวชี้วัดที่ 5: ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก 

5.1 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจำระร่วง
เฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 

5.2 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบ
ทำงเดินหำยใจ (Respiratory Infection) 

ตัวชี้วัดที่ 6: กำรลดลงของอัตรำกำรรับไว้รักษำในโรงพยำบำลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษำแบบ
ผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก 
(Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบำหวำน (Diabetes 
Mellitus) และ ควำมดันโลหิตสูง (Hypertension) 

6.2.2 ตัวชี้วัดระดับเขต ไม่เกิน 5 ตัว ในปีงบประมำณ 2562 นั้น สปสช.เขต สำมำรถเลือกจำก
รำยกำรตัวชี้วัดที่ใช้ในปีงบประมำณ 2561 หรือก ำหนดเพ่ิมเติมขึ้นมำใหม่ โดยใช้กลไกกำรมี
ส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรหลักประกัน
สุขภำพระดับเขตพ้ืนที่  (อปสข.)  และสปสช.เขตประกำศใช้ในปีงบประมำณ 2561  
(รำยละเอียดในภำคผนวก) 

7. หลักเกณฑ์การจ่าย 

7.1 จัดสรรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำรให้สปสช.แต่ละเขต ตำมจ ำนวนประชำกร/ผู้มีสิทธิ 
7.2 สปสชเขต จัดให้มีคณะท ำงำนหรือ กลไกกำรมีส่วนร่วมเพ่ือบริหำรจัดกำร ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรร

งบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ซึ่งประกอบด้วย ค่ำเป้ำหมำย  น้ ำหนักคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน  และ
สัดส่วนงบประมำณที่จะจัดสรรให้หน่วยบริกำรที่มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดคุณภำพผลงำนบริกำรที่เกิน
เป้ำหมำยตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

7.3 กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดคุณภำพผลงำนบริกำร ให้สปสชเขต ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยจำกผลงำน
บริกำรในระดับพ้ืนที่ โดยให้พิจำรณำควำมเหมำะสมสอดคล้องกับค่ำเป้ำหมำยระดับประเทศร่วมด้วย และอำศัย
กลไกกำรมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของ อปสข. 
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7.4 สปสช เขตจัดสรรงบให้หน่วยบริกำรประจ ำภำยใต้วงเงินระดับเขต (Global budget) ส่วนกำรจัดสรร
ให้แก่หน่วยบริกำรในเครือข่ำยหน่วยบริกำรประจ ำนั้น ให้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรโดยใช้กลไกกำรมีส่วนร่วม
ในระดับพ้ืนที่หรือระดับ Contracting Unit of Primary care (CUP)  

7.5 กรณีที่มีงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำรเหลือจำก Global budget ระดับเขตของแต่
ละสปสช.เขต ให้จ่ำยคืนหน่วยบริกำรประจ ำตำมจ ำนวนผู้มีสิทธิลงทะเบียน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอปสข. 

7.6 ก ำหนดกำรจัดสรรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำรเพียงครั้งเดียว ให้เสร็จสิ้นภำยในเดือน 
สิงหำคม 2562 โดยใช้ข้อมูลบริกำรไตรมำส 3, 4 ปีงบประมำณ 2561 และไตรมำส 1, 2 ปีงบประมำณ 2562  

7.7 กำรจัดสรรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ส ำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์
ทหำรเรือ และกรมแพทย์ทหำรอำกำศนั้น สปสช.ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเป็นกำรเฉพำะได้ โดยให้หำรือ
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

8. บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง  

หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 

ส านักสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการ 

1. จัดท ำกรอบแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร  
2. ประสำนกำรพิจำรณำคัดเลือก และกำรจัดท ำตัวชี้วัดที่น ำมำใช้ในกำรจ่ำย

ตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนัก/
แผนงำนที่เกี่ยวข้อง และ สปสช.เขต 

3. ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำน
บริกำร 

4. ชี้แจงกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร แก่ 
สปสช.เขต  

5. ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนสรุปผล กำรด ำเนินงำนงบ
จ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำรในภำพรวม 

6. ประเมินวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดในระดับประเทศ 
ส านัก/แผนงานในกลุ่มภารกจิ
สนับสนุนเครือข่ายบริการ 

1. ส ำนักสนับสนุนระบบ
บริกำรปฐมภูมิ  

2. ส ำนักสนับสนุนระบบ
บริกำรยำและเวชภัณฑ์ 
 

 
 

1. ก ำหนดประเด็น/กรอบกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพบริกำรของ
หน่วยบริกำร โดยเชื่อมโยงบริกำรระดับ Primary care และ hospital 
care 

2. จัดท ำตัวชี้วัดที่น ำมำใช้ในกำรจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร 
3. ด ำเนินงำนตำมกรอบกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ 
4. ติดตำม วิเครำะห์ ประเมินผลกำรให้บริกำรของหน่วยบริกำร ตำมตัวชี้วัด

ที่ก ำหนด 
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หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 

ส านัก/แผนงานที่เกี่ยวข้อง 
1. ส ำนักบริหำรงำนทะเบียน 
2. ส ำนักสำรสนเทศและ

ประเมินผลลัพธ์สุขภำพ 
3. ส ำนักบริหำรสำรสนเทศ

กำรประกัน 
4. ส ำนักบริหำรกำรจัดสรร

และชดเชยค่ำบริกำร 
5. ส ำนักสนับสนุนและ

ประสำนงำนเขต 

 
1. สนับสนุนข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยบริกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
2. จัดท ำ script ในกำรดึงข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลตำมตัวชี้วัด และเกณฑ์ที่

ก ำหนด ให้แก่ส ำนักที่เก่ียวข้อง และ สปสช. เขต 
3. ค ำนวณวงเงินงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำรให้ สปสช. เขต ตำม

รำยหัวประชำกร  
4. สนับสนุนกำรด ำเนินงำน ประสำนและติดตำมกำรด ำเนินงำนของ สปสช. 

เขต 

สปสช.เขต 1. จัดให้มีคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ก ำหนดตัวชี้วัดระดับพ้ืนที่  
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยแก่หน่วยบริกำร เสนอ อปสข. 
เห็นชอบ โดยอำศัยกลไกกำรมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อำจใช้
คณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนที่มีอยู่แล้ว หรือจัดตั้งขึ้นใหม่โดย อปสข. ก็
ได้  

2. แจ้งรำยกำรตัวชี้วัดระดับพ้ืนที่ หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรจัดสรร ที่ผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำก อปสข. ให้แก่หน่วยบริกำร สปสช. ส่วนกลำงและ
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ (ตำมแบบรำยงำนในภำคผนวก) 

3. ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำน
บริกำร แก่หน่วยบริกำรและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในพ้ืนที ่

4. ติดตำม รวบรวม ตรวจสอบผลงำนของหน่วยบริกำร ตำมแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  

5. ประมวลผลข้อมูลตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด  
6. ค ำนวณ จัดสรร และโอนงบประมำณแก่หน่วยบริกำร 
7. ประเมิน วิเครำะห์ สรุปผลกำรประเมินคุณภำพบริกำรตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดที่

ก ำหนด 
8. ก ำกับ ติดตำม คุณภำพกำรจัดบริกำรของหน่วยบริกำร โดยอำจบูรณำกำร

กับกำรก ำกับติดตำมงำนอ่ืนในพื้นท่ี  
9. แจ้งผลกำรประเมินคุณภำพบริกำรตำมเกณฑ์ตัวชี้วัด และคืนข้อมูลให้

หน่วยบริกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ เพ่ือน ำผลไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
บริกำร 

หน่วยบริการประจ า 1. สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค และ
จัดระบบบริกำรปฐมภูมิ รวมทั้งบูรณำกำรเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำระบบ
สุขภำพชุมชน (Community Health) ภำยในหน่วยบริกำรประจ ำ หน่วย
บริกำรปฐมภูมิ และหรือสถำนบริกำรในเครือข่ำย เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึง
บริกำรและไดร้ับบริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพมำตรฐำน 
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หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 

2. พิจำรณำจัดสรรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำรแก่หน่วยบริกำร
ปฐมภูมิในเครือข่ำย โดยใช้กลไกกำรมีส่วนร่วมที่มีอยู่  

9. ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมหำรือแนวทำงบริหำรงบจ่ำยตำม
เกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร  

มิ.ย.  61 ส ำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำน
หน่วยบริกำร  ส ำนักท่ีเกี่ยวข้อง และ 
สปสช.เขต 

2. จัดท ำคู่มือ/แนวทำงบริหำรงบจ่ำยตำมเกณฑ์
คุณภำพผลงำนบริกำร 

ส.ค. 61 ส ำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำน
หน่วยบริกำร 

3. ชี้แจงกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำมเกณฑ์
คุณภำพผลงำนบริกำร แก่ สปสช.เขต  

1 ก.ย. 61 ส ำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำน
หน่วยบริกำร.และส ำนักที่เกี่ยวข้อง 

4. ค ำนวณงบรำย สปสช.เขต ตำมรำยหัว
ประชำกร  

ก.ย. 60 ส ำนักบริหำรกำรจัดสรรและชดเชย
ค่ำบริกำร. 

5. เสนอแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำม
คุณภำพบริกำร รำยกำรตัวชี้วัดกลำง และ
ตัวชี้วัดระดับพ้ืนที่ แก่ อปสข. 

6. ชี้แจงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำม
คุณภำพบริกำรแก่หน่วยบริกำร 

7. แจ้งแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำม
คุณภำพบริกำรระดับเขตที่ผ่ำน อปสข.แก่
ส ำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำนหน่วย
บริกำร 

ต.ค. – พ.ย. 61 สปสช.เขต 

8. สนับสนุนข้อมูล และ script ในกำรดึงข้อมูล
ในระบบ 

ม.ค  – มิ.ย.62 ส ำนักบริหำรสำรสนเทศกำรประกัน 
ส ำนักสำรสนเทศและประเมินผลลัพธ์. 

9. ประมวลผลงำนตำมรำยกำรตัวชี้วัดกลำง 
และส่งให้แก่ สปสช.เขต 

31 พ.ค. 62 ส ำนักบริหำรสำรสนเทศกำรประกัน 

10.สปสช.เขต ตรวจสอบข้อมูลและแจ้ง IT เพ่ือ
แก้ไขข้อมูล 

30 มิ.ย. 62 สปสช.เขต 

11. ประมวลผลข้อมูลตำมตัวชี้วัด และค ำนวณ
งบประมำณรำยหน่วยบริกำรตำมผลงำนและ
เกณฑ์ที่ก ำหนด และโอนงบจ่ำยตำมเกณฑ์
คุณภำพผลงำนบริกำรให้แก่หน่วยบริกำร 

จ่ายครั้งเดียว
ภายใน 31 ส.ค. 
62 

สปสช.เขต 

12. ติดตำม ประเมิน วิเครำะห์ สรุปผลกำร
ประเมินคุณภำพบริกำรตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดที่
ก ำหนด 

ส.ค. –ก.ย.62 ส ำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำน
หน่วยบริกำร/ สปสช.เขต/ส ำนักที่
เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

13. ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม  

ก.ย. 62 ส ำนักสนับสนุนคุณภำพและมำตรฐำน
หน่วยบริกำร. 

 

 

10. การก ากับ ติดตามประเมินผล 

1) ควำมครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรประเมินผลงำนตำมตัวชี้วัดงบจ่ำยตำมเกณฑ์
คุณภำพผลงำนบริกำร 

2) กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน และเบิกจ่ำยงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ถูกต้อง ตรงตำม
เวลำที่ก ำหนด 

3) กำรวิเครำะห์ข้อมูลคุณภำพผลงำนบริกำร เพ่ือพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรสนับสนุน ส่งเสริม ก ำกับและ
ติดตำมคุณภำพบริกำรในระดับพ้ืนที่ ผ่ำนกลไกคณะอนุกรรมกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข
ระดับเขตพ้ืนที่ (อคม.) และคณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข 
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11. ตัวช้ีวัดกลาง 

ตัวชี้วัดกลำงที่น ำมำใช้ในกำรจัดสรรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำร ปีงบประมำณ 2562 นั้น เป็น
ตัวชี้วัดที่บูรณำกำรระหว่ำง สปสช. กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 
โดย สปสช.เขต ทุกเขตน ำไปใช้ในกำรจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพบริกำร จ ำนวน 6 รำยกำร โดยมีรำยละเอียดตัวชี้วัด
ดังนี้ 

ตวัชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ
ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : รอ้ยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง  

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห ์

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 
ปี ภายใน 5  ปี 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก 

5.1 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจำระร่วง
เฉียบพลัน (Acute Diarrhea)  

5.2 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบ
ทำงเดินหำยใจ (Respiratory Infection) 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษา
แบบผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรค
ลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน 
(Diabetes Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง (Hypertension) 
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12. ตัวช้ีวัดระดับพื้นที่   

ตัวชี้วัดพ้ืนที่ไม่เกิน 5 ตัว ซึ่งสำมำรถเลือกจำกรำยกำรตัวชี้วัดที่มี หรือก ำหนดเพิ่มเติมขึ้นมำใหม่ให้เหมำะสม
กับกำรพัฒนำคุณภำพบริกำร และตำมปัญหำในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยมีกลไกกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำตัวชี้วัด 
และผ่ำนควำมเห็นชอบจำก คณะอนุกรรมกำรหลักประกันสุขภำพระดับเขตพ้ืนที่ (อปสข.) (ก ำหนดแนวทำงกำร
พิจำรณำคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะน ำมำใช้ ดังรำยละเอียดหน้ำ 5-6) โดยมีรำยละเอียดตัวชี้วัดดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดระดับพื้นที่สปสช. เขต..................................................................... 

ตวัชี้วัดที่ 1 : ............................................................................................................................. ......... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ...................................................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ...................................................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ...................................................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ...................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. Template ตัวช้ีวัดกลาง   งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2562 

ชื่อตัวชี้วดั  1. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รบัการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 

วัตถุประสงค ์ เพื่อประเมินควำมครอบคลุมของกำรคัดกรองโรคเบำหวำนในกลุ่มเป้ำหมำยสิทธปิระกันสุขภำพถว้นหน้ำ 

ค านิยาม การคัดกรองโรคเบาหวาน หมำยถึง กำรคัดกรองเบำหวำนโดยวธิีตรวจน้ ำตำลในเลือด ในกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับกำรวินิจฉัยวำ่เป็น
เบำหวำน  (ตำมแนวทำงกำรรักษำโรคเบำหวำน พ.ศ. 2557) 

เกณฑ์เป้าหมาย เกณฑเ์ป้ำหมำยระดับประเทศ ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 90   

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

จ ำนวนประชำกรสิทธปิระกันสุขภำพถ้วนหน้ำอำยุ 35-74 ป ีที่ยังไม่เคยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นเบำหวำน 

แหล่งข้อมูล 1) ฐำนข้อมูลประชำกร จำกฐำนทะเบยีนรำษฎร์ 
2) ฐำนข้อมูลผู้เสียชีวิต จำกฐำนทะเบียนรำษฎร ์
3) ฐำนข้อมูลประชำกรและสิทธ ิจำกฐำน สปสช. 
4) ฐำนข้อมูล IP/OP e-claim จำกแฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด ์DIAGCODE   รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14 
5) ฐำนข้อมูล OP/PP จำกแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD  ฟิลด ์DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14 
6) ฐำนข้อมูล OP/PP จำกแฟ้ม NCDSCREEN  ฟิลด ์BSLEVEL และ ฟิลด์ BSTEST 
7) ฐำนข้อมูล OP/PP จำกแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC  รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14 

รายการข้อมูล 1 A= จ ำนวนประชำกรสิทธิประกันสขุภำพถ้วนหนำ้อำยุ 35-74 ปี ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับกำรคัดกรองระดับน้ ำตำลในเลือด 
ช่วง 1 เมษำยน  2561 ถึง 31 มีนำคม 2562 (โดยตัดผู้ป่วยที่เคยเป็นเบำหวำนก่อนหน้ำนั้นออก) 

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1 

A= จ ำนวนประชำกรสิทธิประกันสขุภำพถ้วนหนำ้ในเขตรับผิดชอบที่เกิดในช่วง 1 เมษำยน  2487ถึง 31 มีนำคม  2526 ที่ได้รับกำรคัด
กรองเบำหวำน โดย DATE_SERV อยู่ ในช่วง 1 เมษำยน2561ถึง 31 มีนำคม 2562 โดยนับจำก PID  ที่ปรำกฏใน  NCDSCREEN  
ฟิลด์ BSTEST มีค่ำเป็น 1,2,3,4 และ BSLEVEL มีค่ำมำกกวำ่ 0  ทั้งนี้ต้องตัดผู้ที่เสียชีวิตก่อนวันคัดกรอง (DATE_SERV) รวมถึงรำยที่ม ี
PID error หรือ PID ที่เคยเป็นโรคเบำหวำนจำกฐำนขอ้มูล 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  กอ่นวันมีผลคัดกรองดังกล่ำวออกจำกกำรค ำนวณ 

รายการข้อมูล 2 B= จ ำนวนประชำชนสิทธิประกันสขุภำพถ้วนหนำ้อำยุ 35-74ปี ที่อำศัยอยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบที่ไม่เคยได้รับกำรวินิจฉัยวำ่เป็นเบำหวำน
มำก่อน 

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2 

B= จ ำนวนประชำชนสิทธิประกันสขุภำพถ้วนหนำ้ที่เกิดในช่วง 1 เมษำยน 2487 ถึง 31 มีนำคม 2526 ที่ไม่เคยได้รับกำรวินิจฉยัวำ่เป็น
เบำหวำนก่อนวันที่ 1 เมษำยน 2561 โดยตรวจสอบจำก IP/OP e-claim หรือฐำนข้อมูล OP/PP แฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE 
รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14 รวมทั้ง PID ที่ปรำกฏในแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัสขึ้นต้นด้วย E10-E14 

สูตรการค านวณ
ตัวชี้วดั 

 (A/B) X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ปีละ 1 ครั้ง 

ผู้ประสานการงาน
ตัวชี้วดั 

นำงสำวสำหรำ่ย เรืองเดช ส ำนักสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูม ิโทร 090-197-5286, email:  saray.r@nhso.go.th 

Baseline  ผลงำน  QOF ปี 2560= 59.34%  
ผลงำน QOF ปี 2561  ทุกสิทธิ์ = 50.58%, UC =56.29% 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

สปสช. เขต สำมำรถก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดได้ตำมควำมเหมำะสมของบริบทพื้นที่โดยค ำนึงถึงนโยบำยและเป้ำหมำย
ระดับประเทศ  โดยผำ่นควำมเห็นชอบของคณะท ำงำน หรือ อปสข. 
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ชื่อตัวชี้วดั  2. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ีได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 

วัตถุประสงค ์ เพื่อประเมินควำมครอบคลุมของกำรคัดกรองภำวะควำมดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้ำหมำยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 

ค านิยาม กำรคัดกรองภำวะควำมดันโลหิตสูง หมำยถึงกำรคัดกรองโดยกำรวัดควำมดันโลหิตในกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยที่ไม่เคยถูกวินิจฉยัวำ่มี
ภำวะควำมดันโลหิตสูงมำก่อน  (ตำมแนวทำงกำรรักษำโรคควำมดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทัว่ไป พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

เกณฑ์เป้าหมาย เกณฑเ์ป้ำหมำยระดับประเทศ ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 90   

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

จ ำนวนประชำกรสิทธปิระกันสุขภำพถ้วนหน้ำอำยุ 35-74ปี ทีย่ังไม่เคยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง 

แหล่งข้อมูล 1) ฐำนข้อมูลประชำกร จำกฐำนทะเบยีนรำษฎร์ 
2) ฐำนข้อมูลผู้เสียชีวิต จำกฐำนทะเบียนรำษฎร ์
3) ฐำนข้อมูลประชำกรและสิทธ ิจำกฐำน สปสช. 
4) ฐำนข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด ์DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15 
5) ฐำนข้อมูล OP/PP จำกแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD  ฟิลด ์DIAGCODE  รหัสขึ้นตน้ด้วย I10-I15 
6) ฐำนข้อมูล OP/PP จำกแฟ้ม NCDSCREEN  ฟิลด ์SBP_1  และ ฟิลด์ DBP_1ฐำนข้อมูล OP/PP จำกแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ 

CHRONIC  รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15 
รายการข้อมูล 1 A= จ ำนวนประชำกรสิทธิประกันสขุภำพถ้วนหนำ้อำยุ 35-74ปี ที่อำศัยอยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบ ที่ได้รับกำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูงใน 

ช่วง 1 เมษำยน 2561 ถึง 31 มีนำคม 2562  โดยตัดผู้ที่เคยเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงก่อนหน้ำวันที่คัดกรองออก 

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1 

A= จ ำนวนประชำกรสิทธิประกันสขุภำพถ้วนหนำ้ในเขตรับผิดชอบที่เกิดในช่วง 1 เมษำยน  2487ถึง 31 มีนำคม  2526  ที่ได้รับกำร
คัดกรองควำมดันโลหิต โดยนับจำก CID  ที่ปรำกฏในแฟ้ม NCDSCREEN โดยมค่ีำ SBP_1  >30 และ DBP_1 > 20 จำก และม ี
DATE_SERV อยู่ในช่วง 1 เมษำยน 2561 ถึง 31 มีนำคม  2562  โดยตัดผู้ที่เสียชีวิตกอ่นวันคัดกรอง 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-I15ก่อนวันมีผลคัด
กรองดังกล่ำวออกจำกกำรค ำนวณ 

รายการข้อมูล 2 B= จ ำนวนประชำกรสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหนำ้อำยุ 35-74 ปี ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  ณ  วันประมวลผล ที่ไม่เคยได้รับกำร
วินิจฉยัว่ำเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงก่อนวันที่ 1 เมษำยน  2561  

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2 

B= จ ำนวนประชำกรสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหนำ้ที่เกิดในช่วง  1 เมษำยน  2487 ถึง 31 มีนำคม  2526 ที่ไม่เคยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำ
เป็นควำมดันโลหิตสูงมำก่อนวันที่ 1 เมษำยน 2561  โดยตรวจสอบจำกแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC  รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15 
ร่วมกับ ฐำนข้อมูล IP/OP e-claim แฟม้ DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE และฐำนข้อมูล OP/PP แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD  ฟิลด์ 
DIAGCODE รหัสขึ้นต้นด้วย I10-I15  

สูตรการค านวณ
ตัวชี้วดั 

 (A/B )X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ปีละ 1 ครั้ง 

ผู้ประสานการงาน
ตัวชี้วดั 

นำงสำวสำหรำ่ย เรืองเดช ส ำนักสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูม ิโทร 090-197-5286, email:  saray.r@nhso.go.th 

Baseline  ผลงำน  QOF ปี 2560= 60.86% 
ผลงำน QOF ปี 2561 ทุกสิทธิ ์= 51.26%,  UC =56.87% 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

สปสช. เขต สำมำรถก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดได้ตำมควำมเหมำะสมของบริบทพื้นที่โดยค ำนึงถึงนโยบำยและเป้ำหมำย
ระดับประเทศ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะท ำงำน หรืออปสข. 
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ชื่อตัวชี้วดั  3. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รบัการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห ์

วัตถุประสงค ์ เพื่อประเมินกำรได้รับกำรดูแลกอ่นคลอดภำยใน 12 สัปดำห์ของหญิงมีครรภ์คนไทยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหนำ้ 

ค านิยาม หญิงมีครรภ์คนไทยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำที่ฝำกครรภ์ครั้งแรกโดยอำยุครรภ์ต้องไม่เกิน 12 สัปดำห์  ทั้งนี้ กำรฝำกครรภ์ครั้งแรก
ประกอบดว้ย 
1. ประเมินกำรตั้งครรภ์ที่มีควำมเส่ียงสูง 
2. ชั่งน้ ำหนัก 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. ให้ค ำแนะน ำกรณีเกิดอำกำรผิดปกตฉิุกเฉินและเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อฉุกเฉิน 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 60 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงมีครรภ์ที่รับบริกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกภำยในปีที่หน่วยบริกำรสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหนำ้ 

แหล่งข้อมูล ฐำนข้อมูลจำกแฟ้ม ANC (กำรฝำกครรภ์ครั้งที่ 1 ใน ฟิลด์: ANCNO =1, อำยุครรภ์ที่ ฟิลด์: GA) 

รายการข้อมูล 1 A=จ ำนวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุชภำพถ้วนหน้ำทุกรำยในหนว่ยบรกิำรที่มำฝำกครรภ์ครั้งแรก โดยอำยุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดำห์  ที่
ได้รับบริกำร ภำยในวันที ่1 เมษำยน 2561 ถึง 31 มีนำคม 2562 

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1 

นับ PID จำกแฟ้ม ANC  (นับเฉพำะกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกของกำรตั้งครรภ์ครั้งนั้น) โดยหญิงสิทธปิระกันสุขภำพถ้วนหน้ำที่มำฝำก
ครรภ์เป็นครั้งแรกของครรภ์นี้นับในช่วงที่ได้รับบริกำรภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2561 ถึง 31 มีนำคม  2562  (โดยตรวจสอบกำรฝำก
ครรภ์ย้อนหลังไป 9 เดือนทุกรำยของผู้รบับริกำรในช่วงที่ก ำหนด เพื่อตัดรำยที่เคยมำในช่วง 9 เดือนยอ้นหลังออกก่อน  หำกม ีPID ซ้ ำ 
ให้เลือก GRAVIDA ที่ไม่ซ้ ำ) ให้นับเฉพำะวันที่บริกำรครั้งแรกใน min(DATE_SERV) และ min (GA) กรณีพบซ้ ำให้เลือกหน่วยบรกิำร
แรกหน่วยบริกำรเดียว นบัจ ำนวนคน จำกเลขประจ ำตัว 13 หลัก ที่ม ีGA <=12 wks  และตัด PID error   

รายการข้อมูล 2 B = จ ำนวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุขภำพถว้นหนำ้ทุกรำยที่มำรับบริกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกทั้งหมดที่ได้รับบริกำร ภำยในวันที่ 1 
เมษำยน  2561ถึง 31 มีนำคม  2562 ในหน่วยบรกิำรทั้งหมด 

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2 

หญิงสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหนำ้ที่มำฝำกครรภ์เป็นครั้งแรกของครรภ์นี้ ในช่วงเวลำที่ได้รับบริกำร ภำยในวันที่ 1 เมษำยน  2561 ถึง 
31 มีนำคม  2562  (โดยตรวจสอบกำรฝำกครรภ์ย้อนหลัง 9 เดือนทุกรำยของผู้รับบริกำรในช่วงที่ก ำหนด เพื่อตัดรำยที่เคยมำในช่วง 9 
เดือนย้อนหลังออกก่อน)  ให้นับเฉพำะวนัที่บริกำรครั้งแรกใน min(DATE_SERV) และ min(GA) กรณีพบซ้ ำให้เลือกหน่วยบริกำรแรก
หน่วยบรกิำรเดียว  นับจ ำนวนคน จำกเลขประจ ำตัว 13 หลัก ตัด CID error 

สูตรการค านวณ
ตัวชี้วดั 

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ปีละ 1 ครั้ง 

ผู้ประสานการงาน
ตัวชี้วดั 

นำงสำวสำหรำ่ย เรืองเดช ส ำนักสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูม ิโทร 090-197-5286, email:  saray.r@nhso.go.th 

Baseline ผล QOF ปี 2560  =  53.80 % 
ผล QOF ปี 2561  =  ทกุสิทธิ ์52.83%, UC = 52.23% 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

สปสช. เขต สำมำรถก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดได้ตำมควำมเหมำะสมของบริบทพื้นที่โดยค ำนึงถึงนโยบำยและเป้ำหมำย
ระดับประเทศ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะท ำงำน หรืออปสข. 
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ชื่อตัวชี้วดั  4. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป ี ภายใน 5  ปี 

วัตถุประสงค ์ เพื่อประเมินควำมครอบคลุม/กำรเข้ำถึงบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกของหญิงไทยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหนำ้ ที่มีอำยุ 30-60 
ปี 

1 กลุ่มเป้าหมาย หมำยถึง สตรีสัญชำติไทยสิทธิประกันสุขภำพถว้นหน้ำที่มอีำย ุ30-60 ปี (เกิดในช่วง 1 เมษำยน  2501 ถึง  31 มีนำคม 
2531 ) และได้รับกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก ในช่วง 1 เมษำยน  2557 - 31 มีนำคม  2562 ในเขตรับผิดชอบ 
การตรวจปากมดลูก  หมำยถึง กำรตรวจทั้งโดยวิธี Pap Smear และ VIA 
Pap Smear หมำยถึง กำรตรวจโดยกำรเก็บหรือป้ำยเอำเซลล์จำกปำกมดลูกไปป้ำยลงบนแผ่นสไลด์ ท ำกำรยอ้มสีและอ่ำนผล โดย
บุคลำกรเซลล์วิทยำ 
VIA  (Visual Inspection with Acetic acid) หมำยถึง วธิีคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกโดยใช้น้ ำส้มสำยชูชนิดเจือจำงป้ำยที่บริเวณ
ปำกมดลูก ทิ้งไว้ 1 นำท ีน้ ำส้มสำยชูจะไปท ำปฏิกิรยิำกบัเนื้อเยื่อที่ผิดปกตขิองปำกมดลูกให้เห็นเป็นฝ้ำขำวขอบเขตชัดเจน และ
ต ำแหน่งแน่นอน สำมำรถมองเห็นด้วยตำเปล่ำ ซ่ึงไม่ได้หมำยควำมว่ำเป็นมะเร็ง แต่ถ้ำปลอ่ยไว้ไม่ได้รับกำรรักษำอำจกลำยเป็นมะเร็งได้
ซ่ึงเหมำะส ำหรับในกำรคัดกรองส ำหรับสตรีอำยุ 30-45ปี   

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

สตรีสิทธิประกันสุขภำพถว้นหน้ำ อำยุ 30-60 ปี 

แหล่งข้อมูล 1 ) ข้อมูล 21/43 แฟ้ม  (แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD  รหัส Z014 หรือ Z124) 
2) SPECIAL PP รหัส  1B30 หรือ 1B40  หรือ 1B004 
3) ฐำนข้อมูลประชำกรไทยทุกสิทธ ิ

รายการข้อมูล 1 A= จ ำนวนสตรีสิทธปิระกันสุขภำพถ้วนหน้ำ อำย ุ30-60 ปี ที่ได้รับกำรตรวจมะเร็งปำกมดลูกรำยใหม่สะสม ตั้งแต่ 1 เมษำยน  2557 - 
31 มีนำคม  2562  จัดกลุ่มตำมหน่วยลงทะเบียน 

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1 

จ ำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (ที่เกิดในช่วง 1 เมษำยน 2501ถึง  31 มีนำคม  2531 ) ในแต่ละหน่วยลงทะเบียนที่มี 
PID อยู่ในแฟ้ม SPECIAL PP รหัส  1B30 หรือ 1B40  หรือ 1B004 และ PID ที่อยู่ใน DIAGNOSIS_OPD  ที่มีรหัส DIAGCODE  = 
Z014, Z124   ตั้งแต่ปี 1 เมษำยน  2557- 31 มีนำคม 2562 แล้วน ำมำแจงนับรวมกันโดยตัด PID ที่ซ้ ำของ 3 ฐำนออก  แล้วตัดผู้ที่
เสียชีวิตก่อนกำรคัดกรอง รวมทั้ง PID error ทั้งหมด ก่อนจ ำแนกตำมหนว่ยลงทะเบียน 

รายการข้อมูล 2 B = จ ำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหนำ้ที่เกิดในช่วง 1 เมษำยน 2501  ถึง  31 มีนำคม  2531 จัดกลุ่มตำมหน่วยลงทะเบียน 
เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2 

จ ำนวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ที่เกิดในช่วง 1 เมษำยน  2501 ถึง  31 มีนำคม 2531 ในแต่ละหน่วยลงทะเบียน 

สูตรการค านวณ
ตัวชี้วดั 

(A/B) X 100             

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ปีละ 1 ครั้ง  

ผู้ประสานการ
งานตัวชี้วดั 

นำงสำวสำหรำ่ย เรืองเดช ส ำนักสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูม ิโทร 090-197-5286, email:  saray.r@nhso.go.th 

Baseline 
 

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

เกณฑ์การให้
คะแนน 

สปสช. เขต สำมำรถก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดได้ตำมควำมเหมำะสมของบริบทพื้นที่โดยค ำนึงถึงนโยบำยและเป้ำหมำย
ระดับประเทศ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะท ำงำน หรืออปสข. 
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ชื่อตัวชี้วดั 5 ร้อยละการใชย้าปฏิชวีนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก 
5.1 ร้อยละการใชย้าปฏิชวีนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 
5.2 ร้อยละการใชย้าปฏิชวีนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection) 

ตัวชี้วดัย่อยที ่
5.1 

ร้อยละการใชย้าปฏิชวีนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 

วัตถุประสงค์ เพือ่ลดกำรใช้ยำปฏิชีวนะที่ไม่จ ำเป็นในผู้ป่วยนอกโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน 
 ค านิยาม 

1) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน Acute Diarrhea (AD) หมำยถึง ภำวะที่มีอจุจำระเหลวกวำ่ปกต ิ>3 คร้ังต่อวัน โดยมีอำกำรไม่นำน
กว่ำ 2 สัปดำห์ โรคอุจจำระร่วงเฉยีบพลนัอำจเกิดจำกสำรพษิของเชื้อโรค เชื้อโรค และสำเหตุอื่นๆ ผู้ป่วยอุจจำระร่วงเฉยีบพลันส่วนมำก
ไม่จ ำเป็นต้องใช้ยำปฏิชวีนะในกำรรักษำ ระบุโรคตำม ICD-10 ที่ก ำหนด 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 :ผู้ป่วยนอกโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันที่รับบริกำรที่ร้ำนยำ 
คลินิก และโรงพยำบำลได้รับยำปฏิชวีนะตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงมำกกว่ำร้อยละ 90 (อัตรำกำรใช้ยำปฏิชีวนะโดยเฉลี่ยในโรงพยำบำลร้อยละ 
50) ทั้งๆ ที่หลักฐำนเชิงวิชำกำรระบุวำ่โรคดังกล่ำวในภำพรวมเกิดจำกเช้ือแบคทีเรียที่ต้องกำรยำปฏิชีวนะน้อยกวำ่ร้อยละ 5 และกำรใช้
ยำปฏิชีวนะกลุ่ม fluoroquinolones รักษำโรคกลุ่มนี้โดยไม่จ ำเป็น ชกัน ำให้เกดิกำรดื้อยำกลุ่ม fluoroquinolones และยำกลุ่มอื่นด้วย 
(เช่น  ยำกลุ่ม cephalosporins) 

 เกณฑ์เป้าหมาย 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ใช้กำรประมวลผลขอ้มูลที่หน่วยบริกำรน ำส่งในระบบข้อมูลกำรให้บรกิำรผู้ป่วยนอก ขอ้มูลกำร
ให้บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรครำยบุคล (OP/PP Individual Data) โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน และเกณฑ์กำรให้คะแนน 
แบ่งเป็น 4 ระดับ 
 

ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รบัยาปฏชิีวนะ เกณฑ์การให้คะแนน 

≤ 20 5 

20.01-25.00 3 

250.01 -30.00 1 

> 30.01 0 

 
 

 ประชากรกลุม่เปา้หมาย 
ผู้ป่วยทุกสิทธิ ในควำมรับผิดชอบของเครือข่ำยหนว่ยบริกำรสุขภำพ (CUP) 

 วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล 
หน่วยบรกิำรบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอกผ่ำนระบบ OP/PP Individual Data 

 แหล่งข้อมูล 
ฐำนข้อมูล OP/PP Individual Data ของ สปสช. 

 รายการข้อมูล 1  
A: จ ำนวนใบสั่งยำผู้ป่วยอุจจำระรว่งเฉียบพลันที่ได้รับยำปฏิชวีนะ 

 เงื่อนไขรายการข้อมูล 1 
นับจ ำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มีกำรใหบ้ริกำรกรณีผู้ป่วยนอกด้วยโรคหลัก (pdx) ตำมรหัส ICD10 และ มกีำรให้ยำปฏิชีวนะ 
"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: จ ำนวนใบสั่งยำผู้ปว่ยอจุจำระรว่งเฉียบพลันทั้งหมด 
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 เงื่อนไขรายการข้อมูล 2 
นับจ ำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มีกำรใหบ้ริกำรกรณีผู้ป่วยนอกด้วยโรคหลัก (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 " 

 สูตรการค านวณตัวชีว้ัดย่อยที่ 5.1 
(A/B) x 100 

 ระยะเวลาประเมินผล 
รอบ 12 เดือน (เช่น 1 เมษำยน 60 – 31 มีนำคม 61) 

 Baseline Data 
 

ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รบั
ยาปฏิชีวนะ 

จ านวนเครือข่ายหน่วยบริการ 
จ าแนกตามกลุ่มร้อยละของใบสั่งยาที่ได้รับยาปฏิชีวนะ (CUP_AD) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
น้อยกว่ำร้อยละ 10 12 9 10 8 5 10 

ร้อยละ 10-20 15 15 13 24 33 66 

ร้อยละ 20-30 41 38 73 114 139 196 

ร้อยละ 30-40 98 109 163 213 258 307 

ร้อยละ 40-50 183 181 211 240 253 241 

ร้อยละ 50-60 229 257 252 232 201 128 

ร้อยละ 60-70 253 237 165 112 90 63 

ร้อยละ 70-80 116 122 95 61 44 22 

ร้อยละ 80-90 38 35 35 24 14 5 

ร้อยละ 90-100 19 16 8 8 6 4 

Grand Total 1004 1019 1025 1036 1043 1042  

ตัวชี้วดัย่อยที ่
5.2 

ร้อยละการใชย้าปฏิชวีนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection :RI) 

วัตถุประสงค์ เพือ่ลดกำรใช้ยำปฏิชีวนะที่ไม่จ ำเป็นในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทำงเดินหำยใจ Respiratory Infection (RI) 

 ค านิยาม 
1) Respiratory Infection (RI) หมำยถงึ โรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจช่วงบน(upper respiratory tract infections, URI) และ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(acute bronchitis) ในผู้ป่วยนอก ซ่ึงโรคเหล่ำนี้ส่วนมำกไม่ได้เกิดจำกเช้ือแบคทีเรีย โรคเหล่ำนี้ได้แก่ โรคหวัด 
ไข้หวัดใหญ่ คอหอยอกัเสบ/ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน หูชั้นกลำงอกัเสบเฉียบพลัน หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน  
ระบุโรคตำม ICD-10 ที่ก ำหนด ดังนี ้
" 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 : ผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันที่รับบริกำรทีร่้ำนยำ คลินิก และโรงพยำบำลได้รับยำปฏิชีวนะตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงมำกกว่ำรอ้ยละ 90 (อัตรำ
กำรใช้ยำปฏิชีวนะเฉลี่ยของโรงพยำบำลร้อยละ 60) ทั้งๆ ทีห่ลักฐำนเชิงวิชำกำรระบุว่ำโรคดังกล่ำวในภำพรวมเกิดจำกเชื้อแบคทีเรียน้อย
กว่ำร้อยละ 10 และกำรใช้ยำปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคดังกล่ำวที่ไม่ได้เกิดจำกเช้ือแบคทีเรียไม่มีประโยชน์ ท ำให้เกิดโทษจำกผลข้ำงเคียงของ
ยำ ก่อให้เกิดปัญหำเช้ือดื้อยำ และเสียค่ำใช้จ่ำยโดยไม่จ ำเป็น 
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 เกณฑ์เป้าหมาย 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ใช้กำรประมวลผลขอ้มูลที่หน่วยบริกำรน ำส่งในระบบข้อมูลกำรให้บรกิำรผู้ป่วยนอก ขอ้มูลกำร
ให้บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรครำยบุคคล (OP/PP Individual Data) โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน และเกณฑ์กำรให้คะแนน 
แบ่งเป็น 4 ระดับ 

ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รบัยาปฏชิีวนะ เกณฑ์การให้คะแนน 

≤ 20 5 

20.01-30.00 3 

30.01 -40.00 1 

> 40.01 0 
 

 ประชากรกลุม่เปา้หมาย 
ผู้ป่วยทุกสิทธิ ในควำมรับผิดชอบของเครือข่ำยหนว่ยบริกำรสุขภำพ (CUP) 

 วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล 
หน่วยบรกิำรบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอกผ่ำนระบบ OP/PP Individual Data 

 แหล่งข้อมูล 
ฐำนข้อมูล OP/PP Individual Data ของ สปสช. 

 รายการข้อมูล 1  
A: จ ำนวนใบสั่งยำผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจชว่งบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยำปฏิชวีนะ 
 

 เงื่อนไขรายการข้อมูล 1 
นับจ ำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มีกำรใหบ้ริกำรกรณีผู้ป่วยนอกด้วยโรคหลัก (pdx) ตำมรหัส ICD10 และ มกีำรให้ยำปฏิชีวนะ 
" 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: จ ำนวนใบสั่งยำผู้ปว่ยโรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจชว่งบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

 เงื่อนไขรายการข้อมูล 2 
นับจ ำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มีกำรใหบ้ริกำรกรณีผู้ป่วยนอกด้วยโรคหลัก (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 

 สูตรการค านวณตัวชีว้ัดย่อยที่ 5.2 
(A/B)x100 

 ระยะเวลาประเมินผล 
รอบ 12 เดือน (เช่น 1 เมษำยน 60 – 31 มีนำคม 61) 
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 Baseline Data 
 

ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยที่ได้รบั
ยาปฏิชีวนะ 

จ านวนเครือข่ายหน่วยบริการ 
จ าแนกตามกลุ่มร้อยละของใบสั่งยาที่ได้รับยาปฏิชีวนะ (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
งานตัวชี้วดั 

นำยไตรเทพ ฟองทอง ส ำนกัสนับสนุนบริกำรยำและเวชภัณฑ์ โทร 085-487-5037  mail :traithep.f@nhso.go.th 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ตัวอยำ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชีว้ัดที่ 5 โดยใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในตัวชี้วดัย่อย 5.1 และ 5.2   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= ค่าคะแนนที่ได้ในตัวชี้วัดยอ่ย 5.1 + ค่าคะแนนที่ได้ในตัวชี้วัดย่อย 5.1 

2 

mailto:bumrung.c@nhso.go.th
mailto:bumrung.c@nhso.go.th
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ชื่อตัวชี้วดั 6. การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care 
sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดัน
โลหิตสูง (HT) 

วัตถุประสงค ์ กำรติดตำมและประเมินสมรรถนะกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลในระดับปฐมภูมทิี่สำมำรถลดกำรเข้ำนอนรักษำในโรงพยำบำลโดยไม่
จ ำเป็น 

ค านิยาม ภำวะที่ควรควบคุมด้วยบริกำรผู้ป่วยนอก (ACSC) กำรคัดเลือกข้อมูลกำรนอนโรงพยำบำลด้วย ACSC  อ้ำงอิงจำกกำรศึกษำของสุพล ลิมวัฒนำ
นนท์ ในคู่มือกำรวิเครำะห์อัตรำกำรนอนโรงพยำบำลของภำวะที่ควรควบคุมด้วยบริกำรผู้ป่วยนอก ซ่ึงใช้ฐำนข้อมูลผู้ป่วยใน โดยพิจำรณำจำกกำร
วินิจฉัยหลักโดยใช้รหัส 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 

เกณฑ์เป้าหมาย ค่ำเป้ำหมำยภำพรวมประเทศ ลดลง ไม่น้อยกว่ำ 6.58 ต่อแสนประชำกร 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วย ACSC ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) หืด (asthma) เบำหวำน (DM) และควำมดันโลหิตสงู (HT) สิทธิประกัน
สุขภำพถว้นหนำ้ในควำมรับผิดชอบของหน่วยบรกิำรประจ ำ 

วิธีการจัดเกบ็
ข้อมูล 

หน่วยบรกิำรบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรผู้ป่วยใน ผ่ำนโปรแกรม e-Claim 

แหล่งข้อมูล ฐำนข้อมูล IP e Claim  

รายการข้อมูล 1 A: จ ำนวนครั้งที่ผู้ป่วยสิทธิ UC อำยุ 15-74 ปี ที่ลงทะเบียนของหน่วยบริกำรประจ ำ (Hmain OP) เข้ำรักษำในโรงพยำบำลในโรคลมชัก 
(epilepsy) ปอดอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) หืด (asthma) เบำหวำน (DM) และควำมดันโลหิตสูง (HT) ตำมค ำนิยำม 
A1  = ข้อมูล A ระหว่ำง 1 ตค.60 – 31 มีค.61 
A2  = ข้อมูล A ระหว่ำง 1 ตค.61 – 31 มีค.62 

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1 

A: นับจ ำนวนครั้งของผู้ป่วยสิทธ ิUC อำยุ 15-74 ปี ที่ลงทะเบยีนของหนว่ยบริกำรประจ ำ (Hmain OP) ที่รับไว้รักษำเปน็ผู้ป่วยใน (IP) 
ด้วยโรค (pdx) ดังนี้ 
1. ลมชัก (epilepsy): G40 และ G41  
2. ปอดอุดกั้นเร้ือรัง (COPD): J41-J44 และ J47 รวมทั้ง J10.0, J11.0,J12-J16, J18, J20, J21, J22 ที่มีกำรวินิจฉยัรองเป็น 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 โดยไม่มีกำรใหห้ัตถกำรดังต่อไปนี้ 33.6, 35, 36, 37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 37.94 และ 37.98  
จำกฐำน IP e-claim  (โดยแสดงผลจ ำนวนครั้งเป็นรำยกลุ่มโรค แต่กำรคิดอัตรำใช้ยอดรวมทั้ง 5 กลุ่มโรค) 
A1  = ข้อมูล A ระหว่ำง 1 ตค.60 – 31 มีค. 61 
A2  = ข้อมูล A ระหว่ำง 1 ตค.61 – 31 มีค.  62  

รายการข้อมูล 2 B1: จ ำนวนประชำกรสิทธิ UC อำย ุ15 - 74 ปี ของหน่วยบริกำรประจ ำ ณ 1 ม.ค. 61 
B2: จ ำนวนประชำกรสิทธิ UC อำย ุ15 - 74 ปี ของหน่วยบริกำรประจ ำ ณ 1 ม.ค. 62  

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2 

B1: จ ำนวนประชำกรสิทธิ UC อำย ุ15 - 74 ปี ของหน่วยบริกำรประจ ำที่รับลงทะเบียน (Hmain_op) โดยใช้ประชำกร ณ 1 ม.ค.661 
B2: จ ำนวนประชำกรสิทธิ UC อำย ุ15 - 74 ปี ของหน่วยบริกำรประจ ำที่รับลงทะเบียน (Hmain_op) โดยใช้ประชำกร ณ 1 ม.ค.62 

สูตรการค านวณ
ตัวชี้วดั 

X1 = อัตรำกำรนอนรพ.ด้วย ACSC ต่อแสนประชำกร 1 ตค.60 - 31มีค.61  = (A1/B1)x100,000 
X2 = อัตรำกำรนอนรพ.ด้วย ACSC ต่อแสนประชำกร 1 ตค.61 - 31มีค.62  = (A2/B2)x100,000 
Y   = อัตรำลดลง = X2-X1 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

2 ครั้ง (แบบสะสม) 
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ผู้ประสานการ
งานตัวชี้วดั 

นำงสำวสำหรำ่ย เรืองเดช ส ำนักสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูม ิโทร 090-197-5286, email:  saray.r@nhso.go.th 

Baseline ผลงำน QOF  ปี 2560  ACSC ภำพรวมประเทศ ลดลง 1.87  ต่อแสนประชำกร 
ผลงำน QOF  ปี 2561  ACSC ภำพรวมประเทศ =31.76  ต่อแสนประชำกร 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

สปสช. เขต สำมำรถก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดได้ตำมควำมเหมำะสมของบริบทพื้นที่ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะท ำงำน 
หรืออปสข. 
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ภาคผนวก ข. Template ตัวช้ีวัดระดับพื้นที่ 

ชื่อตัวชี้วดั   

วัตถุประสงค ์  

ค านิยาม  

เกณฑ์เป้าหมาย  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 

แหล่งข้อมูล  

รายการข้อมูล 1  

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 1 

 

รายการข้อมูล 2  

เงื่อนไขรายการ
ข้อมูล 2 

 

สูตรการค านวณ
ตัวชี้วดั 

 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

 

ผู้ประสานการงาน
ตัวชี้วดั 

 

Baseline   

เกณฑ์การให้
คะแนน  
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ภาคผนวก ค: รายช่ือผู้รับผิดชอบส่วนกลางและสปสช.เขต 

ที ่ ส ำนัก ช่ือ- สกุล ติดต่อ 

1 ส ำนักสนับสนุนคณุภำพและ
มำตรฐำนหน่วยบริกำร 

นำงวิลำสณิี สเลลำนนท์ wilasinee.s@nhso.go.th, 084-700 1652 

2 ส ำนักสนับสนุนเครือข่ำยระบบ
บริกำรปฐมภูม ิ

นำงสำวสำหร่ำย เรืองเดช saray.r @nhso.go.th, 090-197 5286 

3 ส ำนักสนับสนุนระบบบริกำรยำ
และเวชภณัฑ ์

ภก.ไตรเทพ ฟองทอง   traithep.f@nhso.go.th, 085-487 5035 

4 ส ำนักสำรสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภำพ 

1) นำงจุฑำทิพ ท่ังทอง 
2) นำยคุณำกร เอี้ยวสุวรรณ 

jutatip.t@nhso.go.th, 081-744 2868 
kunakorn.i@nhso.go.th, 061-387 8236 

5 ส ำนักบริหำรสำรสนเทศกำร
ประกัน 

1) นำงสำวพรพิมล ศริิมัย 
 

pornpimol.s@nhso.go.th, 089-969 6502 
sumitra.d@nhso.go.th, 090-197 5094 

6.  สปสช.เขต 1 เชียงใหม ่ นำงสำวจินตนำ สันถวเมตต ์ jintana.s@nhso.go.th, 089-850 9804 
7 สปสช.เขต 2 พิษณุโลก นำยโอฬำร รศัม ี olarn.r@nhso.go.th, 090-197 5160 
8 สปสช.เขต 3 นครสวรรค ์ นำยสรำชัย สุขประสงค ์ sarachai.s@nhso.go.th, 085-487 5034 
9 สปสช.เขต 4 สระบรุ ี 1) นำงสร้อยทอง ย้อยด ี

2) นำยชัยสิทธ์ิ ศักดิ์ศรีวัฒนำ 
3) นำงสรีสอำงค์ บุญพระ 

soithong.y@nhso.go.th, 084-751 2745 
chaiyasit.s@nhso.go.th, 061-420 0030 
srisaang.b@nhso.go.th, 0908808229 

10 สปสช.เขต 5 รำชบุร ี นำงจินตนำ แววสวัสดิ ์ jintana.w@nhso.go.th, 090-197 5194 
11 สปสช.เขต 6 ระยอง นำงรัตน์สดีำ ผลเจริญ ratsida.p@nhso.go.th, 084-672 6222 
12 สปสช.เขต 7 ขอนแก่น นำงสำยใจ สำยปญัญำ saijai.s@nhso.go.th, 090-197 5206 
13 สปสช.เขต 8 อุดรธำน ี นำงวรรธิดำ เกตะวันด ี wanthida.k@nhso.go.th, 084-751 2471 
14 สปสช.เขต 9 นครรำชสมีำ นำงสุภำพรรณ กิตติวิศิษฏ ์ supapan.k@nhso.go.th, 0899491846 
15 สปสช.เขต 10 อุบลรำชธำนี นำงชำลิณี ปิยะประสิทธ์ิ chalini.p@hnso.go.th, 090-197 5237 
16 สปสช.เขต 11 สุรำษฎร์ธำน ี นำยบุญฤทธ์ิ ล้วนศิร ิ bunrit.l@nhso.go.th, 0812706965 
17 สปสช.เขต 12 สงขลำ นำยสำยันต์ อำจณรงค ์ sayun.a@nhso.go.th, 0901975258 
18 สปสช.เขต 13 กทม. 1) นำงบุญสิงห์ มีมะโน 

2) นำงสำวแสงอรณุ  อรรถพรพันธ ์
boonsing.m@nhso.go.th, 089-969 6492 
Saengarun.a@nhso.go.th, 061-420 3025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wilasinee.s@nhso.go.th
mailto:saray.r@nhso.go.th
mailto:traithep.f@nhso.go.th
mailto:jutatip.t@nhso.go.th
mailto:kunakorn.i@nhso.go.th
mailto:pornpimol.s@nhso.go.th
mailto:sumitra.d@nhso.go.th
mailto:jintana.s@nhso.go.th
mailto:olarn.r@nhso.go.th
mailto:sarachai.s@nhso.go.th
mailto:soithong.y@nhso.go.th
mailto:chaiyasit.s@nhso.go.th
mailto:srisaang.b@nhso.go.th
mailto:jintana.w@nhso.go.th
mailto:ratsida.p@nhso.go.th
mailto:saijai.s@nhso.go.th
mailto:wanthida.k@nhso.go.th
mailto:chalini.p@hnso.go.th
mailto:bunrit.l@nhso.go.th
mailto:boonsing.m@nhso.go.th
mailto:Saengarun.a@nhso.go.th
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ภาคผนวก ง : แบบฟอร์มการรายงานของสปสช.เขต 
 
แบบฟอร์มที่ 1 :รายงานตัวช้ีวัดกลางและตัวชี้วัดระดับพื้นที่ ที่น ามาใช้จัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานบริการ 

สปสช.เขต................................................................................. 

ตัวชี้วัดกลาง 

ชื่อตัวชี้วัดกลาง ค่าน้ าหนัก 

1. ร้อยละของประชำกรไทยอำยุ 35-74 ปี ได้รับกำรคัดกรองเบำหวำน โดยกำรตรวจวัดระดับน้ ำตำลใน
เลือด 

 

2. ร้อยละของประชำกรไทยอำยุ 35-74ปี ได้รับกำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูง2.1   

3. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกภำยใน 12 สัปดำห์  

4. ร้อยละสะสมควำมครอบคลุมกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภำยใน 5  ปี  

5. ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก 
5.1 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน (Acute 

Diarrhea) 
5.2 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเช้ือระบบทำงเดินหำยใจ 

(Respiratory Infection) 

 

6. กำรลดลงของอัตรำกำรรับไวร้ักษำในโรงพยำบำลด้วยกลุม่โรคที่ควรรักษำแบบผู้ป่วยนอก (ACSC: 
Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด 
(Asthma) เบำหวำน (Diabetes Mellitus) และ ควำมดันโลหติสูง (Hypertension) 

 

ตัวชี้วัดระดับพ้ืนที่ 

ชื่อตัวชี้วัดระดับพ้ืนที่ ค่าน้ าหนัก 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

หมายเหตุ กรุณำแนบ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำนบริกำรปีงบประมำณ 2562 ใน
ระดับ สปสช.เขต พร้อม Template ตัวชี้วัดทุกรำยกำร (ท่ีผ่ำนมติ อปสข.) จัดส่งสคม. 
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แบบฟอร์มที่ 2: รายงานตัวช้ีวัดงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ  สปสช.เขต........................................................ 

ล าดับ จังหวัด 

รหัส
หน่วย
บริการ
ประจ า 

ชื่อ
หน่วย
บริการ
ประจ า 

(ค่าน้ าหนักหรือคะแนนเต็ม) (ค่าน้ าหนักหรือคะแนนเต็ม) (ค่าน้ าหนักหรือคะแนนเต็ม) 

ค่า
คะแนน
รวม 

POP 
UC 

งบท่ี
ได้รับ
จัดสรร 

ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด…… ณ 

ผลงาน 
ค่าคะแนน 

ผลงาน 
ค่าคะแนน 

ผลงาน 
ค่าคะแนน 

  

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
1 กค.
60 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

....
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