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• ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาตามแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข 

• หน่วยบริการมีรูปแบบบริการเพ่ือสร้างกลไกการเข้าถึงการ
ดูแลรักษาตามแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์ 

• การดูแลผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข จะลดการ
เกิดอาการก าเริบจนต้องมารพ.ฉุกเฉิน  ต้องนอนรพ.  การใช้
เครื่องช่วยหายใจ และการเสียชีวิต 

แนวคิด 

• ผู้ป่วยได้รับบริการตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย 

• หน่วยบริการที่ให้บริการตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 
ผลผลิต 

• อัตราการเกิดอาการก าเริบจนต้องเข้ารพ. ลดลง 

• อัตราการเสียชีวิตจากการก าเริบของโรคลดลง 
ผลลัพธ์ 2 



• สปสช.สนับสนนุการจัดตั้งคลนิิก Asthma COPD 
ทุกพื้นที่ (สมัครใจ), จัดสรรโดยชดเชยค่ายาพ่น, 
การตรวจ spirometry, สนับสนุนรายกิจกรรม 

ปีงบประมาณ 

2553-2557 

• ชดเชยตามผลลัพธ์การดูแลผูป้่วย เทียบกับบริการ
การดูแลผู้ป่วยในพื้นที่รับผดิชอบ ,จัดสรรตามเกณฑ์
ที่ก าหนดภายใต้วงเงินระดับประเทศที่ได้รับ 

ปีงบประมา
ณ 2558 

• เหมาจ่ายรายหัว 
• หนึ่งในตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ (QOF) 

ปีงบประมาณ 
2559-2560 3 



ข้อมูลล่าสุด :  June 2017 
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : August 24, 2017 
พัฒนาระบบโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล  
ส านักบริหารสารสนเทศการประกัน 
เงื่อนไขโดย : ส านักสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
หมายเหตุ : ได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูล 
ทั้งหมดจากส านักสารสนเทศเพ่ือการบริหารเรียบร้อยแล้ว 
ที่มา : ข้อมูลผู้ป่วยใน (IP e-claim) และประชากรสิทธิ UC 

หมายเหต : ความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย เช่น เพศ อายุ และการให้รหัสโรค / รหัสหัตถการ (ICD-10 /ICD9 CM) 
ขึ้นอยู่กับคุณภาพการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการ   
 หน่วยงานร่วมพัฒนา : 
          1.  ส านักบริหารสารสนเทศการประกัน  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
          2.  ส านักสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ตัวชี้วัดบริการสุขภาพ สปสช.   
(NHSO Health Service Indicator) 
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โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง สิทธิ UC อายุ 15 ปีข้ึนไป ทีรั่บไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อ ประชากรสิทธิ UC อายุ 15 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนทีรั่บผิดชอบ 100000 คน 
ตัวตัง้ : จ านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึน้ไป, (pdx = J44 and age =15-124) 
ตัวหาร : จ านวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึน้ไป ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิน้เวลาที่รายงาน, (popUC and age=15-124) 

6 



ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษา
ในโรงพยาบาล 100 คน 
ตัวต้ัง : จ านวนผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป และเสียชีวิตในโรงพยาบาล, (pdx = J44 and age =15-124 and discht 8,9) 
ตัวหาร : จ านวนผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง สิทธิ UC และอายุ 15 ปีข้ึนไป ในช่วงเวลาเดียวกัน, (pdx = J44 and age =15-124) 

7 



ค าอธิบาย : จ านวนครั้งของผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังสิทธ ิUC อายุ 15 ปีขึ้นไป กลับมารักษาซ้ าที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ภายใน 28 วันหลังการจ าหน่ายครั้งก่อน ต่อ จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง สิทธิ 
UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีสถานะจ าหน่ายเป็น improve 100 ครั้ง  
หมายเหตุ :1)ใช้ข้อมูลท่ีจ าหน่ายเป็น improve เพื่อดูคุณภาพการวางแผนการจ าหน่าย 2)ไม่สามารถจ าแนกผู้ป่วย plan หรือ unplan จากข้อมูลผู้ป่วยใน (IP) ได้ เพราะการนอนรพ.คร้ังต่อมาอาจนัดมาท าหัตถการต่อเนื่อง 
ตัวตั้ง : จ านวนคร้ังของผู้ป่วยสิทธิ UC อายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังซ้ าภายใน 28 วันหลังการจ าหน่ายคร้ังก่อน, (pdx = J44 within 28 days after D/C)  
 and discht=1 and age =15-124 
ตัวหาร : จ านวนคร้ังของผู้ป่วยสิทธิ UC อายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง และมีสถานะจ าหน่ายเป็น improve ในช่วงเวลาเดียวกัน, (pdx =J44 and discht = 1)  
and age =15-124 
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ค าอธิบาย : จ านวนคร้ังของผู้ป่วยสิทธ ิUC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง และมีการใช้เคร่ืองช่วยหายใจหรือใส่ท่อชว่ยหายใจ ต่อ จ านวนคร้ังของ
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คร้ัง 
ตัวต้ัง : จ านวนคร้ังของผู้ป่วย สิทธิ UC ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และมีการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือใส่ท่อช่วยหายใจ (pdx= J44 and drg=00084, 00103, 0 
0104, 04030-04034, 04040, 04053, 04054, 04063, 04064) 
ตัวหาร : จ านวนคร้ังของผู้ป่วย สิทธิ UC ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (pdx= J44) ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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ผู้ป่วยโรคหืด  

ตัวชี้วัดบริการสุขภาพ สปสช.   
(NHSO Health Service Indicator) 
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ค าอธิบาย  : จ านวนผู้ป่วยโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อ ประชากรเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 100000 คน 
ตัวต้ัง : จ านวนผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี, (pdx = J45-J46 and age <5) 
ตัวหาร : จ านวนประชากรเด็กสิทธิ UC อายุต่ า 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิ้นเวลาที่รายงาน 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหืดในเด็กสิทธิ UC อายุต่ ากวา่ 
5 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน 
ตัวตั้ง : จ านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี และเสียชีวิตในโรงพยาบาล, (pdx = J45-J46 and age <5  
and discht=8,9) 
ตัวหาร : จ านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี (pdx = J45-J46 and age <5) ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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ค าอธิบาย : จ านวนคร้ังของผู้ป่วยโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี กลับมารักษาซ้ าที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคหืด ภายใน 28 วันหลังการจ าหน่ายคร้ังก่อน ต่อ จ านวน
ผู้ป่วยโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีสถานะจ าหนา่ยเป็น improve 100 คร้ัง  
หมายเหต ุ:1)ใช้ข้อมูลที่จ าหน่ายเป็น improve เพ่ือดูคุณภาพการวางแผนการจ าหน่าย 2)ไม่สามารถจ าแนกผู้ป่วย plan หรือ unplan จากข้อมูลผู้ป่วยใน (IP) ได้ เพราะการนอนรพ.ครั้งต่อมาอาจนัดมาท าหัตถการตอ่เนือ่ง 
ตัวตั้ง : จ านวนครั้งของผู้ป่วยเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด ซ้ าภายใน 28 วันหลังการจ าหน่ายครั้งก่อน, (pdx = J45-J46 within 28 days after D/C  
and age=0-4 and discht=1) 
ตัวหาร : จ านวนครั้งของผู้ป่วยเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด และมีสถานะจ าหน่ายเปน็ improve, (pdx = J45-J46 and age = 0-4 and discht=1) ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อ ประชากรสิทธิ UC ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 100000 คน 
ตัวต้ัง : จ านวนผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืด สิทธิ UC ทุกกลุ่มอายุ, (pdx = J45-J46) 
ตัวหาร : จ านวนประชากรสิทธิ UC ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิ้นเวลาท่ีรายงาน 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 15 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อ ประชากรเด็กสิทธิ UC อายุต่ ากว่า 15 ปี ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 100000 คน 
ตัวต้ัง : จ านวนผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหอบหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 15 ปี (pdx= J45-J46 and age <15) 
ตัวหาร : จ านวนประชากรเด็กสิทธิ UC อายุต่ ากว่า 15 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิ้นเวลาที่รายงาน 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคหืดในผู้ใหญ่ สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อ ประชากรสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 100000 คน 
ตัวต้ัง : จ านวนผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหอบหืดในผู้ใหญ่ สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป, (pdx = J45-J46 and age =15-124) 
ตัวหาร : จ านวนประชากร สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิ้นเวลาที่รายงาน, (popUC and age=15-124) 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล 100 คน 
ตัวต้ัง : จ านวนผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืด สิทธิ UC ทุกกลุ่มอายุ และเสียชีวิตในโรงพยาบาล, (pdx= J45-J46 and discht=8,9) 
ตัวหาร : จ านวนผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืดทุกกลุ่มอายุ สิทธิ UC, (pdx = J45-J46) ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 15 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหืดในเด็กสิทธิ UC อายุต่ ากว่า 15 ปี 
ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน 
ตัวตั้ง : จ านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 15 ปี และเสียชีวิตในโรงพยาบาล, (pdx = J45-J46  
and age <15 and discht=8,9) 
ตัวหาร : จ านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC และอายุต่ ากว่า 15 ปี (pdx = J45-J46 and age <15) ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคหืดในผู้ใหญ่ สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหือในผู้ใหญ่ สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล 100 คน 
ตัวตั้ง : จ านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืดในผู้ใหญ่ สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป และเสียชีวิตในโรงพยาบาล, (pdx= J45-J46 and age =15-124 and discht=8,9) 
ตัวหาร : จ านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืดในผู้ใหญ่ สิทธิ UC และอายุ 15 ปีขึ้นไป ในช่วงเวลาเดียวกัน, (pdx = J45-J46 and age =15-124) 
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ค าอธิบาย : จ านวนคร้ังของผู้ป่วยโรคหดืสิทธิ UC ทกุกลุ่มอายุ กลับมารักษาซ า้ทีแ่ผนกผู้ป่วยในด้วยโรคหดื ภายใน 28 วันหลังการจ าหน่ายคร้ังก่อน ต่อ จ านวนผู้ป่วยโรคหดืสิทธิ UC ทีมี่สถานะจ าหน่ายเป็น improve 
100 คร้ัง  
หมายเหตุ :1)ใช้ข้อมูลที่จ าหน่ายเป็น improve เพื่อดูคุณภาพการวางแผนการจ าหน่าย 2)ไม่สามารถจ าแนกผู้ป่วย plan หรือ unplan จากข้อมูลผู้ป่วยใน (IP) ได้ เพราะการนอนรพ.ครัง้ต่อมาอาจนัดมาท า
หตัถการต่อเน่ือง 
ตัวตัง้ : จ านวนครัง้ของผู้ป่วย สิทธิ UC ทกุกลุ่มอายุ ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหดื ซ า้ภายใน 28 วันหลังการจ าหน่ายครัง้ก่อน, (pdx = J45-J46 within 28 days 
 after D/C  and discht=1) 
ตัวหาร : จ านวนครัง้ของผู้ป่วยสิทธิ UC ทกุกลุ่มอายุ ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหดื และมีสถานะจ าหน่ายเป็น improve, (pdx = J45-J46 and discht=1) ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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ค าอธิบาย : จ านวนคร้ังของผู้ป่วยสิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืดและมีการใช้เคร่ืองช่วยหายใจหรือใส่ท่อช่วยหายใจ ต่อ จ านวนคร้ังของผู้ป่วยโรคหืดที่รับไว้รักษา
ในโรงพยาบาล 100 คร้ัง 
ตัวตั้ง : จ านวนครั้งของผู้ป่วยสิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด และมีการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือใส่ท่อช่วยหายใจ (pdx= J45-J46,drg=00084, 00103, 
 00104, 04030-04034, 04040, 04053, 04054, 04063, 04064) 
ตัวหาร : จ านวนครั้งของผู้ป่วย สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด (pdx= J45-J46) ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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ค าอธิบาย : จ านวนคร้ังของผู้ป่วยสิทธ ิUC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืดและมีการใช้เคร่ืองชว่ยหายใจหรือใส่ท่อชว่ยหายใจ ต่อ จ านวนคร้ังของผู้ป่วยโรคหืดที่
รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คร้ัง ในพื้นที่เดียวกัน 
ตัวต้ัง : จ านวนคร้ังของผู้ป่วยสทิธิ UC ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด และมีการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือใส่ท่อช่วยหายใจ (pdx= J45-J46,drg=00084, 00103, 00104, 04030-04034,  
04040, 04053, 04054, 04063, 04064) 
ตัวหาร : จ านวนคร้ังของผู้ป่วย สิทธิ UC ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด (pdx= J45-J46) ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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อตัรา Readmission COPD อาย ุ15 ปีขึ้นไป รายจังหวดั 

อตัราป่วยตาย โรคหืดในเดก็อายตุ ่ากว่า 5 ปี  รายจังหวดั 

อตัราป่วยตาย โรคหืดทุกกลุ่มอาย ุ  รายจังหวดั 

อตัราป่วยตาย โรคหืดในผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึน้ไป   รายจังหวดั 

อตัรา Readmission โรคหืดทุกกลุ่มอาย ุรายจังหวดั 
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อตัรา Readmission COPD อายุ 15 ปีขึน้ไป สิทธิ UC รายจังหวดั 

ค าอธิบาย :   จ านวนคร้ังของผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังสิทธิ UC อายุ 15 ปีข้ึนไป กลับมารักษาซ้ าท่ีแผนกผู้ป่วยในด้วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง ภายใน 28 วันหลังการจ าหน่ายคร้ังก่อน ต่อ จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง สิทธิ UC อายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีมี
สถานะจ าหน่ายเป็น improve 100 คร้ัง 
 หมายเหตุ :1)ใช้ข้อมูลที่จ าหน่ายเป็น improve เพื่อดคุูณภาพการวางแผนการจ าหน่าย 2)ไม่สามารถจ าแนกผู้ ป่วย plan หรือ unplan จากข้อมูลผู้ ป่วยใน (IP) ได้ เพราะการนอนรพ.คร้ังต่อมาอาจนัดมาท าหัตถการต่อเน่ือง 
ตวัตัง้ : จ านวนครัง้ของผู้ ป่วยสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึน้ไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกัน้เรือ้รังซ า้ภายใน 28 วันหลังการจ าหน่ายครัง้ก่อน, (pdx = J44 within 28 days after D/C)  and discht=1 and age =15-124 
ตวัหาร : จ านวนครัง้ของผู้ ป่วยสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึน้ไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง และมีสถานะจ าหน่ายเป็น improve ในช่วงเวลาเดยีวกัน, (pdx =J44 and discht = 1) and age =15-124 
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อตัรา Readmission COPD อายุ 15 ปีขึน้ไป สิทธิ UC รายจังหวดั 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหืดในเด็ก
สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน 
ตัวตั้ง : จ านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี และเสียชีวิตในโรงพยาบาล, (pdx = J45-J46 and age <5 and discht=8,9) 
ตัวหาร : จ านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืดในเด็ก สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี (pdx = J45-J46 and age <5) ในช่วงเวลาเดียวกัน 

อตัราป่วยตาย โรคหืดในเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี  รายจังหวัด 
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อตัราป่วยตาย โรคหืดในเดก็อายุต า่กว่า 5 ปี  รายจงัหวดั 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน 
ตัวตัง้ : จ านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหดื สิทธิ UC ทุกกลุ่มอายุ และเสียชีวิตในโรงพยาบาล, (pdx= J45-J46 and discht=8,9) 
ตัวหาร : จ านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหดืทุกกลุ่มอายุ สิทธิ UC, (pdx = J45-J46) ในช่วงเวลาเดียวกัน 

อตัราป่วยตาย โรคหืดทุกกลุ่มอายุ  รายจงัหวดั 
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อตัราป่วยตาย โรคหืดทุกกลุ่มอายุ  รายจงัหวดั 
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อตัราป่วยตาย โรคหืดในผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึน้ไป  รายจังหวัด 

ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคหืดในผู้ใหญ่ สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหือในผู้ใหญ่ สิทธิ 
UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน 
ตัวตัง้ : จ านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหดืในผู้ใหญ่ สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึน้ไป และเสียชีวิตในโรงพยาบาล, (pdx= J45-J46  
and age =15-124 and discht=8,9) 
ตัวหาร : จ านวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหดืในผู้ใหญ่ สิทธิ UC และอายุ 15 ปีขึน้ไป ในช่วงเวลาเดียวกัน, (pdx = J45-J46 and age =15-124) 
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อตัราป่วยตาย โรคหืดในผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึน้ไป  รายจังหวัด 

32 



อตัราป่วยตาย โรคหืดทุกกลุ่มอายุ  รายจงัหวดั 

ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล 100 คน 
ตัวต้ัง : จ านวนผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืด สิทธิ UC ทุกกลุ่มอายุ และเสียชีวิตในโรงพยาบาล, (pdx= J45-J46 and discht=8,9) 
ตัวหาร : จ านวนผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืดทุกกลุ่มอายุ สิทธิ UC, (pdx = J45-J46) ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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อตัราป่วยตาย โรคหืดทุกกลุ่มอายุ  รายจงัหวดั 
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อตัรา Readmission โรคหืดทุกกลุ่มอายุ รายจังหวัด 

ค าอธิบาย : จ านวนครั้งของผู้ป่วยโรคหืดสิทธิ UC ทุกกลุ่มอายุ กลับมารักษาซ้ าที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคหืด ภายใน 28 วันหลังการจ าหน่ายครั้งก่อน ต่อ จ านวนผู้ป่วยโรคหืดสิทธิ UC ที่มีสถานะจ าหน่ายเป็น 
improve 100 ครั้ง หมายเหตุ :1)ใช้ข้อมูลท่ีจ าหน่ายเป็น improve เพ่ือดูคุณภาพการวางแผนการจ าหน่าย 2)ไม่สามารถจ าแนกผู้ป่วย plan หรือ unplan จากข้อมูลผู้ป่วยใน (IP) ได้ เพราะการนอนรพ.คร้ังต่อมาอาจนัดมาท า
หัตถการต่อเนื่อง 
ตัวต้ัง : จ านวนคร้ังของผู้ป่วย สิทธิ UC ทุกกลุ่มอายุ ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด ซ้ าภายใน 28 วันหลังการจ าหน่ายคร้ังก่อน, (pdx = J45-J46 within 28 days after D/C  and discht=1) 
ตัวหาร : จ านวนคร้ังของผู้ป่วยสิทธิ UC ทุกกลุ่มอายุ ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด และมีสถานะจ าหน่ายเป็น improve, (pdx = J45-J46 and discht=1) ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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อตัรา Readmission โรคหืดทุกกลุ่มอายุ รายจังหวัด 
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ค าอธิบาย :จ านวนผู้ป่วยสิทธิ UC ทีรั่บไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดบวมทุกกลุ่มอาย ุต่อ ประชากร สิทธิ UC  ในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ 100000 คน 
ตวัตั้ง : จ านวนผู้ป่วยสิทธิ UC ทีรั่บไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลกัเป็นโรคปอดบวมทุกกลุ่มอายุ ประกอบด้วย,  (pdx= A022, A212, A221, A241, A37, A420, A430,A548, 
A698, A70, A78, B012, B052, B068, B250, B583,B65-, B778, I00, J100, J110, J12-J16, J18-, J850, J851) 
ตวัหาร : จ านวนประชากรสิทธิ UC ในช่วงเวลาเดยีวกนั ณ ส้ินเวลาทีร่ายงาน 

Admission rate  Pneumonia ทุกกลุ่มอายุ 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยสิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอด ต่อ ประชากร สิทธิ UC อายุต่ ากว่า 5 ปี  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 100000 คน 
ตัวตัง้ : จ านวนผู้ป่วยสิทธิ UC อายุต ่ากว่า 5 ปี ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคปอดบวม ประกอบด้วย  (pdx= A022, A212, A221, A241, A37, A420, 

A430,A548, A698, A70, A78, B012, B052, B068, B250, B583,B65-, B778, I00, J100, J110, J12-J16, J18-, J850, J851) and age_y<5 
ตัวหาร : จ านวนประชากรสิทธิ UC อายุต ่ากว่า 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิน้เวลาท่ีรายงาน 

Admission rate  Pneumonia  ในเดก็อายุ < 5 ปี 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยสิทธิ UC อายุ 60 ปีข้ึนไป ทีรั่บไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอด ต่อ ประชากร สิทธิ UC อายุ 60 ปีข้ึนไป ในเขตพ้ืนทีรั่บผิดชอบ 100000 คน 
ตัวตัง้ : จ านวนผู้ป่วยสิทธิ UC อายุ 60 ปีขึน้ไป ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคปอดบวม ประกอบด้วย  (pdx= A022, A212, A221, A241, A37, A420, 

A430,A548, A698, A70, A78, B012, B052, B068, B250, B583,B65-, B778, I00, J100, J110, J12-J16, J18-, J850, J851) and age=60-124 
ตัวหาร : จ านวนประชากรสิทธิ UC อายุ 60 ปีขึน้ไป ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิน้เวลาท่ีรายงาน, (popUC and age=60-124) 

Admission rate  Pneumonia  ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคปอดบวมทุกกลุ่มอายุ สิทธิ UC ทีรั่บไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ ป่วยโรคปอดบวม สิทธิ UC ทีรั่บไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน 
ตัวตัง้ : จ านวนผู้ป่วย สิทธิ UCท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคปอดบวม และเสียชีวติในโรงพยาบาล, (pdx = A022, A212, A221, A241, A37,A420, A430, A548, A698, 
A70, A78, B012, B052, B068, B250, B583, B65-, B778, I00, J100, J110, J12-J16,J18, J850, J851 และ discht=8,9) 

อัตราป่วยตายโรคปอดบวม  ทุกกลุ่มอายุ 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคปอดบวม สิทธิ UC อายุต ่ากว่า 5 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อผู้ป่วยโรคปอดบวม สิทธิ UC อายุ
ต ่ากว่า 5 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน 
ตัวตัง้ : จ านวนผู้ป่วย สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคปอดบวม อายุต ่ากว่า 5 ปี และเสียชีวติในโรงพยาบาล, (pdx= A022, A212, A221, A241, A37, A420, A430, 

A548, A698, A70, A78, B012, B052, B068, B250, B583, B65-, B778, I00, J100, J110, J12-J16, J18, J850, J851) and age < 5 and discht 8,9 

Fatality  rate  Pneumonia  ในเดก็ < 5 ปี 
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ค าอธิบาย :  จ านวนผู้ป่วยโรคปอดบวม อายุ 60 ปีข้ึนไป สิทธิ UC รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จ านวนผู้ป่วยโรคปอดบวม สิทธิ UC อายุ 60 ปีข้ึนไป ทีรั่บไว้รักษาใน
โรงพยาบาล 100 คน 
ตัวตัง้ : จ านวนผู้ป่วย สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคปอดบวมอาย ุ60 ปีขึน้ไป และเสียชีวติในโรงพยาบาล, age =60-124 and [(pdx= A022, A212, A221,  
A24, A37, A420 ,A430, A548, A698, A70, A78, B012, B052, B06 , B250, B583, B65, B778, I00, J100, J110, J12-J16, J18, J850, J851) and (discht=8 ,9)] 

Fatality  rate  Pneumonia  ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยสิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ทุกกลุ่มอายุ ต่อ ประชากร สิทธิ UC ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 100000 คน 
ตัวตัง้ : จ านวนผู้ป่วย สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคไข้หวดัใหญ่ทุกกลุ่มอายุ  (pdx= J09-J11) 
ตัวหาร : จ านวนประชากรสิทธิ UC ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิน้เวลาที่รายงาน 

Admission rate  FLU ทุกกลุ่มอายุ 
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ค าอธิบาย :  จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทุกกลุ่มอายุ สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทุกกลุ่มอายุ สิทธิ UC ที่รับไว้
รักษาในโรงพยาบาล 100 คน 
ตัวตัง้ : จ านวนผู้ป่วย สิทธิ UC ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ทุกกลุ่มอายุ และเสียชีวติในโรงพยาบาล, (pdx= J09-J11 and discht = 8 or 9) 
ตัวหาร : จ านวนผู้ป่วย สิทธิ UC ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ทุกกลุ่มอายุ  (pdx= J09-J11) ในช่วงเวลาเดียวกัน 

Fatality  rate  FLU ทุกกลุ่มอายุ 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วย สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ อายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อ ประชากร สิทธิ UC อายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
100000 คน 
ตัวตัง้ : จ านวนผู้ป่วย สิทธิ UC ท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ อายุ 60 ปีขึน้ไป (pdx= J09-J11 and age =60-124 ) 
ตัวหาร : จ านวนประชากร สิทธิ UC อายุ 60 ปีขึน้ไป  ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิน้เวลาท่ีรายงาน, (popUC and age=60-124) 

Admission rate  FLU  ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป 
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ค าอธิบาย : จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ สิทธิ UC อายุ 60 ปีข้ึนไป ทีรั่บไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ ผู้ ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ สิทธิ UC อายุ 60 ปีข้ึนไป  
ทีรั่บไว้รักษาในโรงพยาบาล 100 คน 
ตัวตัง้ : จ านวนผู้ป่วย สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ อายุ 60 ปีขึน้ไป และเสียชีวติในโรงพยาบาล, (pdx = J09-J11 and age =60-124 and discht=8,9) 
ตัวหาร : จ านวนผู้ป่วย สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ อายุ 60 ปีขึน้ไป, (pdx = J09-J11 and age =60-124) ในช่วงเวลาเดียวกัน 

Fatality  rate  FLU ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป 
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» สนับสนุนข้อมูลสิทธิ UC   Admission rate / Re-Admission rate 
» สนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส าหรับกลุ่มเสี่ยง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด 

» สนับสนุนงบประมาณส าหรับการค้นหาผู้ปว่ยวัณโรคในผูป้่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

» สปสช.ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ซึ่ง สถานบริการ  หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มหรือ
องค์กรประชาชน สามารถเขียนโครงการขอรับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ สร้างเสริม 
ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาในชุมชนได้  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับบรกิารที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความ

จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชวีิต 
2. เพื่อหน่วยบริการมีการพฒันาคุณภาพผลงานบริการเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 
3. เพื่อส่งเสริมการพฒันาคุณภาพของระบบข้อมูลสุขภาพในพื้นที ่

กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยบริการประจ าและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย 
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รายการตัวชี้วัดกลาง 
 ตัวชี้วัดที่ 1: ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับ
น้ าตาลในเลือด 
 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 

 ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้แรกภายใน 12 สัปดาห ์

 ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5  ป ี
 ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก 

 5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute 
Diarrhea) 
 5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
(Respiratory Infection) 

 ตัวชี้วัดที่ 6  : การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก 

(ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
(COPD) หืด (Asthma)  เบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง (Hypertension) 



Thank you,Any questions ? 


