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คํานํา
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital
Indicator Project: THIP) ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(University Hospital Network:UHOSNET) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
(สรพ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550(THIP I) ประกอบด้วยสมาชิกจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์จํานวน 11แห่ง โดย
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาตัวชี้วัดที่เป็นเครื่องมือในการชี้ทิศทางและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพบริการ
สุขภาพ จึง ได้พัฒ นาชุด ตัว ชี้วัด เปรีย บเทีย บครอบคลุม การบริก ารแบบตติย ภูม ิ ที่ไ ด้ร ับ ความสนใจจาก
โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์รวมทั้งโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลเอกชน
สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจนถึงปี พ.ศ. 2555รวมจํานวนโรงพยาบาลสมาชิกทั้งหมด 45แห่ง โดยแต่ละ
โรงพยาบาลสามารถใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการค้นหาและเทียบเคียงระดับคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บริการส่งผลให้เกิดผลลัพธ์และแนวโน้มตัวชี้วัดโดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละรายการตัวชี้วัด
จากเสียงสะท้อนของโรงพยาบาลสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่าระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัด
ระดับคุณภาพโรงพยาบาลนี้ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและควรขยายโครงการไปสู่
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปจึงมีการขยายและต่อยอดการพัฒนาจาก THIP I ก้าวสู่ THIP II ในปี
พ.ศ. 2556(ปีงบประมาณ 2557) มีการพัฒนากลุ่มตัวชี้วัดสําหรับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป โดย
กระบวนการการมีส่วนร่วมพัฒนาจากกลุ่มโรงพยาบาลดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้อง
กับบริบทของโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้โรงพยาบาลสมาชิก THIP
I บางแห่งย้ายมาอยู่ใน THIP II เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ทําให้จํานวนสมาชิกในปีงบประมาณ
2557 ของ THIP I มี 34 แห่ง และสมาชิก THIP II มี 151 แห่ง
ต่ อ มาในปี ง บประมาณ 2558 คณะอนุ ก รรมการกํ า กั บ ทิ ศ โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
เปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล(THIP)มีมติให้รวมระบบ THIP I และ THIP II เป็นระบบเดียวคือ
THIPโดยนําเอารายการตัวชี้วัดใน THIP I ทั้งหมดมารวมเข้ากับ THIP II ให้เป็นชุดตัวชี้วัดชุดเดียวที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาลได้ทุกกลุ่มโรงพยาบาลตามระดับ/ ศักยภาพของโรงพยาบาล โดยมี
จํานวนโรงพยาบาลสมาชิกรวมทั้งหมด205 แห่ง และเพิ่มเป็น 329 แห่งในปีงบประมาณ 2559
สรพ.เห็ น ความสํา คั ญ และคุณ ค่า ในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากระบบสารสนเทศเปรีย บเที ย บวัด ระดั บ
คุณภาพโรงพยาบาล จึงพร้อมที่จะร่วมพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายคือ “ระบบบริการ
สาธารณสุขประเทศไทยมีมาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน”
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รายการบัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบTHIPปีงบประมาณ 2560
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ได้ทบทวน
รายการตัวชี้วัดเปรียบเทียบโดยพิจารณาตามคุณสมบัติ ดังนี้ (1) เป็นตัวชี้วัดที่มีความสําคัญต่อคุณภาพใน
ระบบของโรงพยาบาล, (2) เป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณชัดเจนเพื่อการเปรียบเทียบ, (3) สามารถอ้างอิงได้ทาง
วิชาการ, (4) มีประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพ, (5) มีองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติในระดับที่ยอมรับได้
สําหรับการตัดสินใจเชิงการจัดการ, (6) เป็นไปได้จริง และคุ้มค่าในการเก็บข้อมูลให้ได้ถูกต้อง, (7) คํานึงถึง
ผลกระทบต่อผู้ตัดสินใจและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) โดยมีมติให้มี
การใช้งาน “รายการตัวชี้วัดเปรียบเทียบในระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)
ปีงบประมาณ 2560”จํานวน 179 รายการ โดยมีการแบ่งกลุ่มตัวชี้วัดเป็น4 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มตัวชี้วัดรายโรค
จํานวน 80 ตัวชี้วัด (เดิมมี 75 ตัวชี้วัด)
2. กลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยทีส่ าํ คัญ จํานวน 33 ตัวชี้วัด (เดิมมี 35 ตัวชี้วัด)
3. กลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ
จํานวน 58 ตัวชี้วัด(เดิมมี 57 ตัวชี้วัด)
4. กลุ่มตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพ
จํานวน 8
ตัวชี้วัด(เดิมมี 8 ตัวชี้วัด)
รายละเอียดของกลุ่มตัวชี้วดั เปรียบเทียบแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ คือ
1. กลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)แบ่งเป็นหมวดต่างๆดังนี้
1.1 หมวด DH: โรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease)
1.2 หมวด DN: โรคหลอดเลือดสมอง (Neurovascular disease)
1.3 หมวด DR: โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory disease)
1.4 หมวด DC: โรคเรื้อรัง (Chronic disease)
1.5 หมวด DO: โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal disease)
1.6 หมวด DG: โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal disease)
1.7 หมวด DP: โรคเกี่ยวกับเด็ก (Pediatric disease)
1.8 หมวด DS: โรคเกี่ยวกับผู้ติดยาและสารเสพติด (Substance use disorders)
2. กลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผูป้ ่วยที่สาํ คัญ (Care process: C)แบ่งเป็นหมวด ดังนี้
2.1 หมวด CM: หมการดูแลมารดาและทารก (Maternal and Child health care)
2.2 หมวด CA: การดูแลผู้ป่วยทางด้านวิสัญญี (Anesthesia care)
2.3 หมวด CO: การดูแลผู้ป่วยทางด้านการผ่าตัด (Operative care)
2.4 หมวด CG: การดูแลผู้ป่วยทั่วไป (General care)
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2.5 หมวด CE: การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency care)
2.6 หมวด CI: การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive care)
3. กลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ(System: S)แบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้
3.1 หมวด SI: ระบบควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (Infectious control system)
3.2 หมวด SL: ระบบ Laboratory system
3.3 หมวด SH: ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource system)
3.4 หมวด SF: ระบบบริหารการเงินการคลัง (Financial system)
3.5 หมวด SC: ระบบบริการประชาชน (Customer service system)
3.6 หมวด SG: ระบบอภิบาลองค์กร (Governance system)
3.7 หมวด SS: ระบบการทําให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization system)
3.8 หมวด SM: ระบบยา(Medication system)
4. กลุ่มตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพ(Health promotion: H)แบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้
4.1 หมวด HE: ตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
4.2 หมวด HC: ตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
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วิธีการใช้งานรหัสตัวชี้วัดเปรียบเทียบTHIP
รหัสตัวชี้วัด:ประกอบด้วย
ชุดอักษร 2 ตัวอักษร, และ ชุดตัวเลขหลักสิบ จํานวน 2 ชุดตัวเลข(4 ตัวเลข)
โดยมีความหมาย ดังนี้
ตัวอักษรตัวที่ 1:หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัด
D– ย่อมาจาก Disease กลุ่มตัวชี้วัดรายโรค
C – ย่อมาจาก Care Process กลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยทีส่ ําคัญ
S – ย่อมาจาก System กลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ
H – ย่อมาจาก Health Promotion กลุ่มตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพ
ตัวอักษรตัวที่ 2: หมายถึง
หมวดตัวชี้วัด
ชุดตัวเลขหลักสิบ (รหัสตัวเลข ตัวที่ 1-2)ชุดที่ 1: หมายถึง ประเภทตัวชี้วัด
ชุดตัวเลขหลักสิบ (รหัสตัวเลข ตัวที่ 3-4)ชุดที่ 2: หมายถึง ลําดับตัวชี้วัด

ตัวอย่างการใช้รหัสตัวชีว้ ัด
DN0101หมายถึง ตัวชี้วัดกลุ่มโรค (Disease: D) ในหมวดระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง
(Neurovascular System: N) ประเภทที่ 1 (01) คือ Stroke ตัวชี้วัดที่ 1(01) คือ Stroke: Stroke Mortality
Rate (การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยที่มPี rincipalDiagnosis เป็นโรค Stroke)
กลุ่มตัวชี้วัด

หมวดตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด

ลําดับตัวชี้วัด

D

N

01

01

กลุ่มตัวชี้วัด หมวดตัวชี้วัด ประเภทตัวชี้วัด
Stroke
รายโรค Neurovascular
System

ลําดับที่ 1

รายการตัวชี้วัด

DN0101
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke
Stroke: Mortality Rate of Stroke

สัญลักษณ์
รายการตัวชี้วดั ที่มีเครื่องหมาย* กํากับที่รหัสตัวชี้วัดหมายถึง รายการตัวชี้วัดใหม่ที่เพิม่ เติมใน
ปีงบประมาณ 2560 เป็นรายการตัวชี้วัดใหม่ซึ่งเปิดให้ใช้งานสําหรับการเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพใน
ปีงบประมาณ 2560 หรือตัวชี้วัดเดิมที่มีการปรับปรุงรายละเอียด KPI Template
รายการตัวชี้วดั ที่มีเครื่องหมาย** กํากับทีร่ หัสตัวชี้วัด หมายถึง รายการตัวชี้วัดเดิมที่เคยมีอยู่ใน
ระบบให้ใช้งานจนถึงปีงบประมาณ 2559 และยกเลิกการใช้งานในปีงบประมาณ 2560
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กลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
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แผนผังภาพรวม กลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
หมวด

DH โรคหลอดเลือดหัวใจ
(Cardiovascular disease)

ประเภท
01 Acute Myocardial Infection
02 Coronary Artery Disease
03 Heart Failure
04 Atrial Fibrillation

DN โรคหลอดเลือดสมอง
(Neurovascular disease)

DR โรคระบบทางเดินหายใจ
(Respiratory disease)

01 Stroke
02 Epilepsy
03 Head Injury
01 Pneumonia
02 TB
03 Asthma
04 COPD

DC โรคเรื้อรัง (Chronic
disease)

01 DM
02 HT
03 HIV
04 Hematology
05 Chronic Kidney Disease

DO โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
(Musculoskeletal
disease)

DG โรคระบบทางเดินอาหาร
(Gastrointestinal disease)

01 Femur
02 Hip
03 Knee
01 UGIH
02 Appendicitis

DP โรคเกี่ยวกับเด็ก
(Pediatric disease)

DS โรคเกี่ยวกับผูต้ ิดยาและสาร
เสพติด (Substance use
disorders)

01 Metamphetamine Group
02 Alcohol Group
03 Tobacco Group
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04 Opioid Group

1. บัญชีตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
1.1หมวด DH: Cardiovascular Disease (Heart disease: H)
1.1.1DH01 Acute Myocardial Infarction (AMI)
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
DH0101 อัตราการเสียชีวิตของผูป้ ่วย AMI
Acute Myocardial Infarction (AMI) Mortality Rate
DH0102 อัตราผูป้ ่วย AMI ที่ได้รับ ASA ภายใน 24ชั่วโมงเมื่อแรกรับ
AMI: ASA Received within 24 Hrs of Arrival
DH0103 การสั่งให้ Aspirin เมื่อจําหน่ายผู้ป่วยที่มี Principal Diagnosis เป็น AMI ออก
จากโรงพยาบาลและไม่มีข้อห้ามของการให้ยานี้
AMI: ASA Prescribed at Discharge
DH0104 อัตราผูป้ ่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่มี LVSD และได้รับยา ACE
inhibitors หรือ ARB
AMI:ACE inhibitor or ARB for Patient who have LVSD
DH0105 การได้รับคําแนะนํา/Counseling ให้อดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วย
ที่มี Principal Diagnosis เป็น AMI
AMI: Smoking Cessation Advice Given
DH0106 การได้รับBeta-blocker ภายใน 24ชั่วโมงเมื่อถึงโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่มี
Principal Diagnosis เป็น AMI และไม่มีข้อห้ามของการให้ยานี้
AMI: Beta-blocker Received within 24 Hrs of Arrival
DH0107 การสั่งให้Beta-blocker เมื่อจําหน่ายผูป้ ว่ ยที่มี Principal Diagnosis เป็น AMI
ออกจากโรงพยาบาลและไม่มีข้อห้ามของการให้ยานี้
AMI: Beta-blocker Prescribed at Discharge
DH0108 ระยะเวลาเฉลีย่ ที่ผู้ป่วย AMI ได้รับการทํา EKG เมื่อมาถึง รพ.
AMI: Average Door to EKG Time

หน้า
17

DH0109 ระยะเวลาเฉลีย่ ที่ผู้ป่วย AMI มาถึง รพ. จนได้รับการส่งต่อ
AMI: Average Door to Refer Time

25
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*DH0110 อัตราผูป้ ่วย AMI ชนิด STEMI ที่ได้รับ PPCI ภายใน 90 นาทีหรือ Fibrinolytic
26
agent ภายใน 30 นาทีเมือ่ แรกรับ
AMI: Given PPCI within 90 Minutes orReceived Fibrinolytic Agent within
30 Minutes of Arrival
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
หน้า
DH0111 อัตราการกลับมารักษาซ้ําโดยไม่ได้วางแผนที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ 28
ขาดเลือดเฉียบพลัน ภายใน 28 วันหลังการจําหน่ายครัง้ ก่อน
AMI: Unplanned Re-admission Rate of Acute Myocardial Infarction
within 28 days after Last Discharge
DH0112 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ปว่ ย AMI
29
AMI: Average Length of Stays
*DH0113 อัตราผูป้ ่วย AMI ชนิด STEMI ที่ได้รับ Fibrinolytic Agent ภายใน 30 นาทีเมื่อ
30
แรกรับ
AMI: Time to Fibrinolytic Administration within 30Minutes of Arrival

DH0114 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ปว่ ย AMI ภายใน 28 วัน

31

AMI: Re-admission Rate into the Hospital within 28 Days of AMI Patients

1.1.2DH02 Coronary Artery Disease (CAD)
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
DH0201 อัตราการเสียชีวิตของผูป้ ่วยที่ทํา CABG
CABG: Mortality Rate
DH0202 อัตราการได้รบั ยาปฏิชีวนะแบบป้องกันในการผ่าตัด CABG
CABG: Prophylaxis Antibiotic in CABG
DH0203 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG
CABG: Surgical CABG Infection Rate

หน้า
33
34
35

1.1.3DH03 Heart Failure (HF)
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
*DH0301 อัตราผูป้ ่วยทีม่ ีหัวใจล้มเหลวที่เป็น Heart Failure Reduced Ejection
Fraction (HFREF) ได้รับยา Angiotensin II Converting Enzyme inhibitors
(ACEi) หรือ Angiotensin II Receptor Blockers (ARB) หรือ
Mineralocorticoid Receptor Antagonists (MRA)
Heart failure: Angiotensin II Converting Enzyme inhibitors (ACEi) or

หน้า
37

Angiotensin II Receptor Blockers (ARB)orMineralocorticoid Receptor
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Antagonists (MRA)for patient with Heart Failure Reduced Ejection Fraction(HFREF)

DH0302 ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวได้รับคําแนะนําให้อดหรือเลิกบุหรี่ ระหว่างอยู่ใน
โรงพยาบาล
Heart failure: Smoking Cessation Advice Given

39

1.1.4 DH04 Atrial Fibrillation (AF)
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
*DH0401 ร้อยละของผูป้ ว่ ย AF ได้รับยา Warfarin มีระดับตามเป้าหมายการรักษา
Atrial Fibrillation (AF): Receive Warfarin within Target Dose
*DH0402 ร้อยละของการเกิด Adverse Event (major bleeding) ของผูป้ ่วย AF ที่ได้รับ
ยา Warfarin
Atrial fibrillation (AF): Percentage of Major Bleeding (intracranial
hemorrhage and hemorrhage need blood transfusion)

หน้า
41
42

1.2หมวด DN: Neurovascular Disease (N)
1.2.1DN01 Stroke
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
หน้า
DN0101 อัตราการเสียชีวิตของผูป้ ่วย Stroke
44
Stroke: Mortality Rate of Stroke
DN0102 อัตราผูป้ ่วยโรคสมองขาดเลือด ที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือด ภายใน 2 วัน หลังเข้ารับ 45
การรักษาในโรงพยาบาล
Stroke: Treatment Rate with Antiplatelet Drugs in Cerebral Infarction
Admissions
DN0103 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลาย 46
ลิ่มเลือดขณะจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
Stroke: Antiplatelet or Anticoagulant Therapy Prescribed at Discharge for
Ischemic Stroke
DN0104 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริกหรือ
47
หัวใจห้องบนเต้นระรัวได้รบั ยากันเลือดเป็นลิ่ม
Stroke: Percentage of Ischemic Stroke with Atrial Fibrillation/ Flutter
Receiving Anticoagulation Therapy
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DN0105 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับความรู้ในขณะอยู่ที่โรงพยาบาล

48

Stroke: Patients who were Given Stroke Education During their Hospital Stay

DN0106 อัตราการได้รบั การทํากายภาพบําบัดและการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
Stroke: Treatement Rate, Physio therapy or Rehabilitation in Stroke or
Paralytic Syndrome
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
DN0107 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ปว่ ย Stroke ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม
ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน
Stroke: Unplanned Re-admission Rate of Stroke within 28 Days
DN0108 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ปว่ ย Stroke ด้วยทุกสาเหตุ ภายใน 28 วัน
(total re-admit)
Stroke: Re-admission Rate of Strokewith any Cause within 28 Days
DN0109 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วย Stroke
Stroke: Average Length of Stays
DN0110 อัตราผูป้ ่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที
เมื่อมาถึงโรงพยาบาล
Stroke : Time to Thrombolytic Administration

49

หน้า
50

51

52

53

1.2.2 Epilepsy: ยังไม่มีรายการตัวชี้วัดให้เปรียบเทียบ
1.2.3DN03 Head Injury
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
DN0301 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ปว่ ยที่ทํา Craniotomy โดยมีสาเหตุจาก
การบาดเจ็บทีศ่ ีรษะภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
Head Injury: Unplanned Re-admit of Craniotomy from Head Injury (28
days)
DN0302 อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ภายใน 48 ชั่วโมง (เฉพาะผูป้ ่วยบาดเจ็บ
ต่อสมอง)
Head Injury: Mortality Rate from Head Injury within 48 Hours
DN0303 อัตราการผ่าตัดสมองในผู้ปว่ ยบาดเจ็บที่ศรี ษะที่มี Intracranial Injury
Head Injury: Treatment Rate, Craniotomy Rate from Intracranial Injury
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DN0304 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ปว่ ย Craniotomy ภายใน 28 วัน
Head injury: Re-admission Rate into the Hospital within 28 Days of
Craniotomy Patients (total re-admit)

58

1.3หมวด DR: Respiratory Disease (R)
1.3.1DR01 Pneumonia
รหัส
DR0101

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาของผูป้ ่วยโรคปอดบวม

หน้า
60

Pneumonia: Deaths after Admission for Pneumonia (fatality rate)

DR0102

DR0103

DR0104

DR0105

อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ปว่ ยโรคปอดบวมภายใน 28 วันหลัง
จําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
Pneumonia: Rate of Re-admission for Pneumonia Patients
อัตราผูป้ ่วยโรคปอดบวมได้รับคําแนะนําให้อดหรือเลิกบุหรี่ ระหว่างอยู่ใน
โรงพยาบาล
Pneumonia: Smoking Cessation Advice Given
อัตราผูป้ ่วยโรคปอดบวมได้รับวัคซีน Pneumococcal ก่อนจําหน่ายกลับบ้าน
ตามความจําเป็น
Pneumonia: Pneumococcal Vaccine Received Prior Discharge, if
Indicated
อัตราผูป้ ่วยโรคปอดบวมได้รับวัคซีน Influenza ก่อนจําหน่ายกลับบ้านตาม
ความจําเป็น
Pneumonia: Influenza Vaccine Received Prior Discharge, if Indicated

61

62

63

64

1.3.2DR02 Mycobacterium Tuberculosis (TB)
รหัส
DR0201
DR0202

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการเสียชีวิตของผูป้ ่วยวัณโรคปอดในช่วง 12 เดือน
TB: Mortality Rate (during 12 months)
ร้อยละของผูป้ ว่ ย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด
TB: Percentage of PLHIV Having a TB Screening
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DR0203
DR0204
DR0205

อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรค
TB: Treatment Success Rate for TB
ร้อยละผู้ป่วยวัณโรคได้รับการตรวจคัดกรอง HIV
TB: Percentage of TB Having a HIV Screening
ร้อยละผู้ป่วยวัณโรคที่มผี ลเลือดเอชไอวีบวกได้รับการรักษาด้วย ART
TB: Percentage of HIV-positive TB Patients Started on ART

68
69
70

1.3.3DR03 Asthma
รหัส
DR0301

DR0302

DR0303

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ปว่ ย Asthma ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้
วางแผน
Asthma: Unplanned Re-admission Rate within 28 days after Last
Discharge
อัตราผูป้ ่วย Asthma ได้รับคําแนะนําให้อดหรือเลิกบุหรี่ ระหว่างอยู่ใน
โรงพยาบาล
Asthma: Smoking Cessation Advice Given
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ปว่ ย Asthma ภายใน 28 วัน
Asthma: Re-admission Rate into the Hospital within 28Days of Asthma
Patients(total re-admit)

หน้า
72

73

74

1.3.4DR04 COPD
รหัส
DR0401

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ปว่ ย COPD ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้
วางแผน
COPD: Unplanned Re-admission Rate (within 28 days)
DR0402 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ปว่ ย COPD ภายใน 28 วัน
COPD: Total Re-admission Rate into the Hospital within 28Days
DR0403 อัตราป่วยตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
COPD: Fatality Rate of COPD
*DR0404 อัตราผูป้ ่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รังที่ยังสูบบุหรี
COPD: COPD Patient with Ongoing Smoking
1.3.5 Influenza: ยังไม่มีรายการตัวชีว้ ัดให้เปรียบเทียบ
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หน้า
76

77
78
79
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1.4หมวด DC: Chronic Disease (C)
1.4.1DC01 Diabetes Mellitus (DM)
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
*DC0101 ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีค่ วบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี
DM: Percentage of Patients with Diabetes Mellitus to Control Blood
Sugar Levels as Well
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
*DC0103 ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา
DM: PercentageofDiabeticRetinopathyScreening

หน้า
81

DC0107

83

อัตราผูป้ ่วยเบาหวานได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
DM: Rate of Lower-extremity Amputation among Patients with
Diabetes Mellitus

หน้า
82

1.4.2DC02 Hypertension (HT)
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
*DC0201 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมความดันโลหิตได้ดี
HT: Percentage of Patients with Hypertension have Good Controlled
Blood Pressure

หน้า
85

1.4.3DC03 HIV
รหัส
DC0301

DC0302

DC0304

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของผูป้ ว่ ย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัส ได้รับการตรวจ Viral
Load (VL)อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี
HIV: Percentage of Patients with at Least One Test Viral Load (VL)
after ARV Treatment
ร้อยละของผูป้ ว่ ย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มVี iral Load (VL)<50 copies/ml
หลังจากกินยาต้านไวรัสมาแล้ว12เดือน
HIV: Percentage of Patients with Viral Load (VL)<50 copies/ml after
ARV Treatment12Months Ago
ร้อยละของผูป้ ว่ ย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้รับการคัดกรองอาการ
ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
HIV: Percentage of STI Patients / Infected with HIV Received VCT
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หน้า
87

88

89
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DC0306

ร้อยละของผูป้ ว่ ย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
HIV: Percentage of Patients Screening PAP Smear

90

1.4.4DC04 Cancer
รหัส
DC0401
รหัส
DC0402
DC0403

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราตายของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
Cancer: Mortality Rate of Cancer
ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลก่อนวันนัดโดยไม่ได้วางแผนของผูป้ ่วยมะเร็ง
Cancer: Unplanned Re-admission Rate of Cancer Patients
อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งตับ
Cancer: Fatality Rate of Liver Cancer

หน้า
92
หน้า
93
94

1.4.5DC05 Chronic Kidney Disease (CKD)
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
*DC0501 ร้อยละของผูป้ ว่ ยโรคไตเรื้อรังที่สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ตามเป้าหมาย
CKD: Percentage of Chronic Kidney Disease Patients who Achieve the
Kidney Function Deterioration Delay Target
*DC0502 ร้อยละของผูป้ ว่ ยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับยา ACEI หรือ ARB

หน้า
96

98

CKD: Percentage of Chronic Kidney Disease Patients who are Receiving
ACEi or ARB
1.4.6 DC06 Hematology: ยังไม่มีรายการตัวชี้วัดให้เปรียบเทียบ

1.5หมวด DO: Musculoskeletal Disease (O)
1.5.1DO01 Femur: ยังไม่มีรายการตัวชี้วัดให้เปรียบเทียบ
1.5.2DO02 Hip
รหัส
DO0202

DO0204

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของผูป้ ว่ ยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ได้รับ Prophylactic Antibiotic
Hip:Percentage of Patients Who Received Antibiotic Prophylaxis in Hip
Arthroplasty
อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกภายใน 1 ปี
Hip: Percentage of Hip Arthroplasty Associated Infectionwithin 1 Year
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101

102
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DO0205

อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกภายใน 90 วัน
Hip: Percentage of Hip Arthroplasty Associated Infectionwithin 90Days

103

1.5.3DO03 Knee103
รหัส
DO0302

รหัส
DO0303

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของผูป้ ว่ ยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ได้รบั prophylactic antibiotic
Knee: Percentage of Patients Who Received Antibiotic Prophylaxis in
Knee Arthroplasty
ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าภายใน 1 ปี

หน้า
105

หน้า
106

Knee: Percentage of Knee Arthroplasty Associated Infectionwithin 1 Year

DO0304

อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าภายใน 90 วัน

107

Knee: Percentage of Knee Arthroplasty Associated Infectionwithin 90 Days

1.6หมวด DG: Gastrointestinal Disease (G)
1.6.1DG01 Upper GI Hemorrage (UGIH)
รหัส
DG0101

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผนในผู้ป่วย
Upper GI Hemorrhage

หน้า
109

UGIH: Unplanned Re-admission Rate within 28 Days after Last Discharge

DG0102
DG0103

ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ปว่ ย Upper GI Hemorrhage (UGIH)
UGIH: Average Length of Stays
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ปว่ ย Upper GI Hemorrhage ภายใน
28 วัน
UGIH: Total Re-admission Rate into the Hospital within 28Days of
Upper GI Hemorrhage Patients

110
111

1.6.2 DG02 Appendicitis
รหัส
DG0201
DG0202

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละการเกิดไส้ติ่งทะลุในผู้ป่วยโรคไส้ตงิ่ อักเสบ
Appendicitis: Abruption Rate
อัตราป่วยตาย (fatality rate) จากไส้ติ่งอักเสบ
Appendicitis: Fatality Rate
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113
114
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1.7หมวด DP: PediatricDisease (P)
1.7.1 DP01 Pediatric General: ยังไม่มีรายการตัวชี้วดั ให้เปรียบเทียบ
1.7.2DP02 Pediatric Asthma: ยังไม่มีรายการตัวชี้วดั ให้เปรียบเทียบ
1.7.3DP03 Pediatric DHF: ยังไม่มีรายการตัวชี้วัดให้เปรียบเทียบ
1.7.4DP04 Pediatric Pneumonia: ยังไม่มีรายการตัวชี้วัดให้เปรียบเทียบ

1.8 หมวด DS: Substance Use Disorders (S)
1.8.1DS01 Methamphetamine Group
รหัส
DS0101

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ตดิ ยาเสพติดกลุม่ Methamphetamine โดยรวมที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน
Methamphetamine Group: 3 months Total Remission Rate of
Methamphetamine

หน้า
116

1.8.2DS02 Alcohol Group
รหัส
DS0201

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ตดิ สุราโดยรวม ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน
Alcohol Group: 3 months Total Remission Rate of Alcohol

หน้า
118

1.8.3DS03 Tobacco Group
รหัส
DS0301

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ตดิ ยาสูบโดยรวม ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน
Tobacco Group: 3 Months Total Remission Rate of Tobacco

หน้า
120

1.8.4DS04 Opioid Group
รหัส
DS0401

ชื่อตัวชี้วัด
หน้า
อัตราคงอยูใ่ นการบําบัดรักษา 1 ปีด้วยเมทาโดนระยะยาว ของผู้ติดสารเสพติดใน 122
กลุ่ม Opioid
Opioid Group: 1 year Retention Rate of Opioid in Methadone
Maintenance Program
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DH: Cardiovascular Disease (Heart disease: H)
- ประเภทDH01 Acute Myocardial Infarction (AMI)
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี)*
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0101
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI
AMI: Fatality rate of Acute Myocardial Infarction
1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่ 4
ชั่วโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ปี ที่มี PrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน หรือผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วย AMI ที่มี pdx
ตามที่ระบุไว้ หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมหรือโรคแทรกเป็น AMI และมีสาเหตุการตายจากโรค
AMI
3. การจําหน่ายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ ทุก
กรณี
ประเมินผลลัพธ์การประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยAMI
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการจําหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI จากทุกหอผู้ป่วย
b = จํานวนครั้งของการจําหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วย AMI จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลา
เดียวกัน
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ sdx =
I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 และเสียชีวิตด้วยสาเหตุจาก AMI
I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
NQF, THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0102
อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับ Aspirin ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนหรือ
หลังมาถึงโรงพยาบาล
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
AMI: Aspirin Received within 24 Hrs of Arrival
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยที่มีprincipal diagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ตัวชี้วัด
เฉียบพลันโดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป
3. ผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ ASAภายใน 24 ชั่วโมงก่อนหรือหลังมาถึงโรงพยาบาล หมายถึง
ผู้ป่วย AMI ที่ไม่มีข้อห้ามของการให้ยานี้ และได้รับ ASA ในการรักษา โดยนับระยะเวลา
ตั้งแต่มีอาการและมาตรวจรักษาที่ ER/ OPD และรับไว้ในโรงพยาบาล จนถึงระยะเวลาที่
ผู้ป่วยได้รับยา
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย AMI
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ Aspirin ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังมาถึง รพ. เดือนนั้น
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่รับเข้ารักษาใน รพ. ในเดือนเดียวกันนั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

U.S.A. National Median : 84
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
THIP I
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0103
อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Aspirin เมื่อจําหน่ายออกจาก รพ.
AMI: Aspirin Prescribed at Discharge
1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยใน ที่มีPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป
3. ผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ ASAเมื่อจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล หมายถึง ผู้ป่วย AMI ที่ไม่มี
ข้อห้ามของการให้ยานี้ และมีการสั่งให้ Aspirin เมื่อจําหน่ายผู้ป่วยออกจาก รพ. โดยนับ
เฉพาะการจําหน่ายมีชีวิตด้วยสถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย AMI
(a/b) x100
a = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ Aspirin เมื่อจําหน่ายออกจาก รพ. เดือนนั้น
b = จํานวนผู้ป่วย AMI ทื่จําหน่ายออกจาก รพ. ในเดือนเดียวกันนั้น
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

U.S.A. National Median : 85
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
THIP I
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0104
อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่มี LVSD และได้รับยา ACE inhibitors
หรือ ARB
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
AMI: ACE inhibitor or ARB for Patient who Have LVSD
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยใน ที่มี PrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตัวชี้วัด
ตายเฉียบพลันโดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุ
ไว้นี้
2. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป
3. ผู้ป่วย AMI ที่มี LVSD หมายถึง ผู้ป่วย AMI ที่ได้รับการตรวจด้วยเครื่อง ultrasound
แล้วพบว่ามีLVSD
4. ผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ ACE inhibitors หรือ ARB หมายถึง ผู้ป่วย AMI ที่ไม่มีข้อห้าม หรือ
ข้อจํากัด (ผู้ป่วยแพ้ยา, ความดันโลหิตต่ํากว่า 100/60 mmHg) ของการให้ยานี้ และได้รับ
ACE inhibitors หรือ ARB ในการรักษา
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย AMI ที่มี LVSD
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่มี LVSD และได้รับยา ACE inhibitors หรือ ARB ทั้งหมด ใน
เดือนนั้น
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่มี LVSD ทั้งหมด ในเดือนเดียวกันนั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = I21 - I22
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = I21 - I22
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
NQF, สปสช.
1ตุลาคม 2557
1ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558): (1) ปรับนิยามโดยตัดคําว่า “โรงพยาบาลต้องมีเครื่อง
Ultrasound” ออก ซึ่งหมายถึง รพ. อาจไม่มีเครื่อง Ultrasound แต่มีวิธีการที่จะทําให้
ผู้ป่วยได้รับการตรวจด้วยเครื่อง Ultrasound

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0105
อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่สูบบุหรี่ ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่
ระหว่างการอยู่โรงพยาบาล
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
AMI: Smoking Cessation Advice Given
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยใน ที่มีPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตัวชี้วัด
ตายเฉียบพลันโดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้
นี้
2. ผู้ป่วย AMI ที่ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่โรงพยาบาลหมายถึง ผู้ป่วย
AMI ที่มีประวัติสูบบุหรี่ภายใน 1ปีก่อนได้รับการตรวจรักษาและรับไว้ใน รพ. ได้รับ
คําแนะนํา/ Counseling ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ต่อภาวะของ
โรคที่เป็น เพื่อให้ผู้ป่วยงดบุหรี่ระหว่างการอยู่ รพ. และแนะให้อดหรือเลิกบุหรี่ต่อไป
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย AMI
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่สูบบุหรี่ทไี่ ด้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่ รพ. เดือน
นั้น
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่สูบบุหรี่ทั้งหมดที่รับไว้ใน รพ. ในเดือนเดียวกันนั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = I21 - I22
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = I21 - I22
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

U.S.A. 2005 : 92.1
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0106
อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Beta-blocker ภายใน 24 ชั่วโมง
เมื่อมาถึงโรงพยาบาล
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
AMI: Beta-blocker Received within 24 Hrs of Arrival
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยที่มีpPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ตัวชี้วัด
เฉียบพลันโดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ Beta-blocker ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หมายถึง
ผู้ป่วย AMI ที่ไม่มีข้อห้ามของการให้ยานี้ และได้รับ Beta-blockerในการรักษาโดยนับ
ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมีอาการและมาตรวจรักษาที่ ER/ OPD และรับไว้ในโรงพยาบาล
จนถึงระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยา
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย AMI
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ Beta-blocker ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อมาถึง รพ. เดือนนั้น
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่ไม่มีข้อห้ามของการให้ยานี้ที่รับเข้ารักษาใน รพ. ในเดือนเดียวกัน
นั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล มากกว่าร้อยละ 60
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) * U.S.A. National Median : 64
วิธีการแปลผล
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
ที่มา/ Reference
THIP I
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
1ตุลาคม 2557
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0107
อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ได้รับ Beta-blocker เมื่อจําหน่ายจาก รพ.
AMI: Beta-blocker Prescribed at Discharge
1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยที่มีPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันโดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป
3. ผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ Beta-blocker เมื่อจําหน่ายจากโรงพยาบาลหมายถึง ผู้ป่วย AMI ที่
ไม่มีข้อห้ามของการให้ยานี้ และมีการสั่งให้ Beta-blockerเมื่อจําหน่ายผู้ป่วยออกจาก รพ.
โดยการอนุญาตให้กลับบ้าน (ไม่รวมการจําหน่ายด้วยสถานะเสียชีวิต)
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย AMI
(a/b) x100
a = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ Beta-blocker เมื่อจําหน่ายออกจากรพ. เดือนนั้น
b = จํานวนผู้ป่วย AMIที่จําหน่ายออกจาก รพ. ในเดือนเดียวกันนั้น(ไม่รวมการจําหน่าย
ด้วยสถานะเสียชีวิต)
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

U.S.A. National Median : 72
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
THIP I
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0108
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ได้รับการทํา EKG เมื่อมาถึง รพ.
AMI: Average door to EKG time
1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยที่มีPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันโดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. ระยะเวลาที่ผู้ป่วย AMI ได้รับการทํา EKG เมื่อมาถึง รพ. หมายถึง ช่วงเวลานับตั้งแต่
ผู้ป่วย AMI มาถึง รพ. (ในทุกOPD, ER)จนถึงได้รับการทํา EKG ครั้งแรกของการตรวจรักษา
โดยมีหน่วยนับเป็นรายนาที
ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย AMI
a/b
a = ระยะเวลารวม (นาที) ที่ผู้ป่วย AMI ได้รับการทํา EKG เมื่อมาถึง รพ. ทุกราย ในเดือน
นั้น
b = จํานวน(คน) ผู้ป่วย AMI ที่มา รพ. และได้รับการทํา EKG ทั้งหมด ในเดือนเดียวกันนั้น
pdx = I21 - I22
pdx = I21 - I22
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
นาที

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
1ตุลาคม 2557
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0109
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน มาถึง รพ. จนได้รับการส่งต่อ
AMI: Average Door to Refer Time
1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยที่มีPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันโดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. ระยะเวลาที่ผู้ป่วย AMI มาถึง รพ. จนได้รับการส่งต่อ หมายถึง ช่วงเวลานับตั้งแต่ผู้ป่วย
AMI มาถึง รพ. (ในทุกOPD, ER)จนถึงได้รับการส่งต่อ โดยมีหน่วยนับเป็นรายนาที
3. กระบวนการส่งต่อผู้ป่วย AMI ต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดเรื่อง รพ.ปลายทาง/ รพ.ผู้รับ
refer กําหนดให้มีการตรวจLab ให้ครบก่อนการส่งต่อ
ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย AMI
a/b
a = ระยะเวลารวม (นาที) ที่ผู้ป่วย AMI มาถึง รพ. จนได้รับการส่งต่อทุกราย ในเดือนนั้น
b = จํานวน (คน) ผู้ป่วย AMI ที่มา รพ. และได้รับการส่งต่อทั้งหมด ในเดือนเดียวกันนั้น
pdx = I21 - I22
pdx =I21 - I22
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
นาที

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
1ตุลาคม 2557
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Cardiovascular disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0110
อัตราผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่ได้รับ PPCI ภายใน 90 นาที หรือ Fibrinolytic Agent
ภายใน 30 นาทีเมื่อแรกรับ
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
AMI: Given PPCI within 90 Minutes or Received Fibrinolytic Agent within 90
Minutes of Arrival
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI หมายถึง ผู้ป่วยที่มีPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรค
ตัวชี้วัด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ
แบบเอสทียกขึ้น (ST segment elevation)ซึ่งต้องให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic
Agent ) และ/ หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ(PCI: Percutaneous Cardiac
Intervention) โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีข้อจํากัดของการทํา PCI หรือไม่มีข้อห้ามของการให้ Thrombolytic
Agent ในการรักษา
3. การได้รับ PPCI ภายใน 90 นาที หรือ Fibrinolytic Agent ภายใน 30 นาที นับตั้งแต่
ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาที่ ER/ OPD และรับไว้ในโรงพยาบาล จนถึงเวลาที่
ผู้ป่วยได้ทํา PCI หรือได้รับยาFibrinolytic Agent
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย AMI
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่ได้รับ PCIภายใน 90 นาทีหรือ Fibrinolytic Agent
ภายใน 30 นาทีเมื่อแรกรับ ใน 1 ไตรมาส
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย AMIชนิด STEMI ที่รับไว้ใน รพ. ทั้งหมด ในไตรมาสเดียวกันนั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3 และ procedure = 00.66, 00.40-00.48, 36.01ที่เกี่ยวข้อง
36.02, 36.05-36.07, 36.09, 99.10, 37.68
ตัวหาร
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุก 3 เดือน หรือ ทุกไตรมาส (ตัวชี้วัดรายไตรมาส)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล สูงกว่า ร้อยละ 70
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
ที่มา/ Reference
สธ., สปสช./ 1) Krumholz et al. ACC/AHA 2008 Performance Measures for
Adults with ST-Elevation And Non-ST-Elevation Myocardial Infarction. J Am
Coll Cardiol, 2008; 52: 2046-2099. 2) O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et
al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial
Infarction: Executive Summary: A report of the American College of
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice
Guidelines. J
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วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1)ปรับเปลี่ยนชื่อและคํานิยามของตัวชี้วัดให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น โดยคํานิยามครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับ PCIภายใน 90 นาทีหรือ
Fibrinolytic Agent ภายใน 30 นาทีเมื่อแรกรับ ตามหลักฐานวิชาการอ้างอิง โดย
ข้อเสนอแนะของกรมการแพทย์

หมายเหตุ

Thailand Hospital Indicator Project: THIP

27

หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0111
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
AMI: Unplanned Re-admission Rate of AMI within 28Days after Last Discharge
1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยใน ที่มีPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันโดยมีรหัสโรคคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป
3. การรับกลับเข้า รพ. ของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผนหลังจําหน่ายจาก
รพ. ด้วยสถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน (status=improve) ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ รพ.
อื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค AMI ที่เป็นผู้ป่วยใน ใน
ภาพรวม
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลโดยไม่ได้วางแผน ภายใน 28วัน หลัง
ออกจากโรงพยาบาล
b = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
pdx = I21, I22
pdx = I21, I22
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I , สปสช.
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0112
ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วย AMI
AMI: Average Length of Stays
1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยใน ที่มี PrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. จํานวนวันนอนรวมของผู้ป่วย AMI หมายถึง ผลรวมของจํานวนวัน ที่ผู้ป่วย AMI นอน
พักรักษาตัวใน รพ. นับตั้งแต่วันที่รับไว้ใน รพ. จนถึงวันที่จําหน่ายออกจาก รพ.
3. ผู้ป่วย AMI ที่จําหน่ายออกจาก รพ. หมายถึง ผู้ป่วย AMI ที่จําหน่ายออกจาก รพ. ทุก
สถานะการจําหน่าย
ประเมินประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรค AMI
(a/b)
a = ผลรวมระยะเวลาวันนอนของผู้ป่วย AMI
b = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่จําหน่าย ในช่วงเวลานั้น
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
วัน

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1 ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0113
อัตราผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับ Fibrinolytic Agents ภายใน 30
นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
AMI: Time to Fibrinolytic Agents Administration
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยที่มีPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ตัวชี้วัด
เฉียบพลันโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ Fibrinolytic Agents ภายใน 30 นาทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาล
หมายถึง ผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่ไม่มีข้อห้ามของการให้ยานี้ และได้รับ Fibrinolytic
Agents ในการรักษาภายใน 30 นาที นับตั้งแต่ระยะเวลาที่ผู้ปว่ ยได้รับการตรวจรักษาที่
ER/ OPD และ/ หรือรับไว้ในโรงพยาบาล จนถึงระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยา
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ Fibrinolytic Agents
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ Fibrinolytic Agents ภายใน 30 นาที หลังมาถึง
โรงพยาบาลแต่ละครั้ง
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่ได้รับ Fibrinolytic Agents ที่รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลเดือน
นั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 และ procedure 99.10 ภายใน 30 นาที
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 และ procedure 99.10 ทั้งหมด
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล สูงกว่า ร้อยละ 95
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) * U.S.A. National Average : 38.6 (2005)
วิธีการแปลผล
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
ที่มา/ Reference
THIP I / 1) Krumholz et al. ACC/AHA 2008 Performance Measures for Adults
with ST-Elevation And Non-ST-Elevation Myocardial Infarction. J Am Coll
Cardiol, 2008; 52: 2046-2099. 2) O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al.
2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial
Infarction: Executive Summary: A report of the American College of
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice
Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013; 61(4): 485-510.
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
1ตุลาคม 2557
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 1 ตุลาคม 2559
เหตุผลของการปรับปรุง
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) ปรับเปลี่ยนชื่อและคํานิยามของตัวชี้วัด จาก
Thrombolytic Agents เป็น Fibrinolytic Agents เพื่อให้สอดคล้องกับ ACCF/AHA
หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
DH0114
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน
AMI: Total re-admission rate into the hospital within 28days of AMI patients
1. ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยที่มีprincipal diagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. การรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรค AMI ทั้งหมดภายใน 28วันหลังจําหน่ายจาก
โรงพยาบาล ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค AMI ที่เป็นผู้ป่วยใน ใน
ภาพรวม
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลทั้งหมดภายใน 28 วัน หลังออกจาก
โรงพยาบาล
b = จํานวนผู้ป่วย AMI ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
pdx = I21, I22
pdx = I21, I22
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1 ตุลาคม 2557

G
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DH: Cardiovascular Disease (Heart disease: H)
- ประเภทDH02Coronary Artery Disease
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Coronary Artery Disease
DH0201
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย CABG
CABG: Mortality Rate of CABG
1. ผู้ป่วยที่ทํา CABG หมายถึง ผู้ป่วยที่มี PrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือด
หัวใจซึ่งจําเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาด้วยการทํา CABG จากทุกหอผู้ป่วยใน โดยมีรหัส
โรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ทํา CABG หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยที่ได้รับ
การผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ(Coronary Artery Bypass Graft: CABG)
3. การจําหน่ายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ ทุก
กรณี
ประเมินผลลัพธ์การประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ทําCABG
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยที่ทํา CABG แล้วเสียชีวิต
b = จํานวนผู้ป่วยที่ทํา CABG แล้วจําหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19
procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

UK 1-3 %
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Coronary Artery Disease
DH0202
ร้อยละการได้รับยาปฏิชีวนะแบบป้องกันในการผ่าตัด CABG
CABG: Percentage of Patients who Received Antibiotic Prophylaxis in CABG
1. ผู้ป่วยที่ทํา CABGหมายถึงผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นาน
ตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มีPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งจําเป็นต้อง
ได้รับการตรวจรักษาด้วยการทํา CABG โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9
ดังที่ระบุไว้นี้
2. การได้รับยาปฏิชีวนะแบบป้องกันในการผ่าตัดCABG หมายถึงการที่ผู้ป่วยได้รับยา
ปฏิชีวนะในช่วงระยะเวลาภายใน1ชั่วโมงก่อนลงมีดผ่าตัด (กรณีเป็นการให้ยาแบบ IV drip
ให้เริ่มนับเวลาเมื่อ drip ยาหมด)
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดCABG
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการผ่าตัด CABG ที่ได้รับ Prophylactic Antibiotic ภายใน 1ชั่วโมง
ก่อนลงมีดผ่าตัดใน 1 เดือน
b = จํานวนครั้งของการผ่าตัด CABG ทั้งหมดในเดือนเดียวกัน
procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19
procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference

วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
THIP I
2012http://www.ashp.org/surgical-guidelines
http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/progress-report/hai-progress-report.pdf
1ตุลาคม 2557

อัตราการติดเชื้อ 0.23- 5.67

Thailand Hospital Indicator Project: THIP

34

หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Coronary Artery Disease
DH0203
อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG
CABG: Surgical CABG Infection Rate
1. ผู้ป่วยที่ทํา CABG หมายถึง ผู้ป่วยที่มี PrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือด
หัวใจซึ่งจําเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาด้วยการทํา CABG โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM,
ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG หมายถึง เฉพาะการติดเชื้อครั้งแรกของแผลผ่าตัด CABG
ภายในช่วงระยะเวลา 30 วันหลังการผ่าตัด
ประเมินผลลัพธ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดCABG
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG
b = จํานวนครั้งของการผ่าตัด CABG ทั้งหมด
procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.19และ มี
การติดเชื้อ
procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.19
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 2012
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้ลที่ 1 (ตุลาคม 2558): (1) ปรับจํานวนวันติดตามแผลจาก 28 วันเป็น 30 วัน
ตาม CDC definition of HAI Surveillance แยกระยะเวลาการติดตามออกตามความลึก
ของการติดเชื้อ ถ้าเป็น Superficial SSI จะตาม 30 วัน ถ้าเป็น Deep SSI และ
organ/space SSI จะตาม 90 วัน

หมายเหตุ
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DH Cardiovascular Disease (Heart disease: H)
- ประเภทDH03Heart Failure
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Heart Failure
DH0301
อัตราผู้ป่วยที่มีหัวใจล้มเหลวที่เป็น Heart Failure Reduced Ejection Fraction (HFREF)
ได้รับยา Angiotensin II Converting Enzyme inhibitors (ACEi)หรือ Angiotensin II
Receptor Blockers (ARB) หรือ Mineralocorticoid Receptor Antagonists (MRA)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
Heart failure: Angiotensin II Converting Enzyme inhibitors (ACEi)or
Angiotensin II Receptor Blockers (ARB)orMineralocorticoid Receptor
Antagonists (MRA)for patient with Heart Failure Reduced Ejection Fraction
(HFREF)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย Heart failure หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit)
ตัวชี้วัด
นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี PrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคหัวใจล้มเหลว โดยมี
รหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วย Heart Failure Reduced Ejection Fraction (HFREF) หมายถึง ผู้ป่วย Heart
Failure ที่ได้รับการตรวจด้วยเครื่อง Echoแล้วพบว่ามี LVEF < 40%
(รพ. ต้องมีเครื่อง Echo)
3. เป็นผู้ป่วย HFREFที่ไม่มีข้อห้าม หรือข้อจํากัด (ผู้ป่วยแพ้ยา, ผู้ป่วยโรคหอบหืด, ผู้ป่วยที่
มีการเต้นหัวใจช้ากว่า 50 ครั้งต่อนาที, และความดันโลหิตSystolic ต่ํากว่า 90 mmHg
ของการให้ยานี้ และได้รับ ACE inhibitors หรือ ARB หรือ MRA ในการรักษา)
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินผลลัพธ์และประสิทธิภาพของกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย Heart Failure
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย HFREFที่ได้รับยา ACE inhibitors หรือ ARB หรือ MRAใน 1 เดือน
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย HFREFทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน ในเดือนเดียวกัน
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = I50ที่ได้รับยา ACE inhibitors หรือ ARB หรือ MRA
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = I50
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล เกินกว่า ร้อยละ 70
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
ที่มา/ Reference
1) Bonow RO.,Ganiats TG, Craig T, et al. Task Force on Performance Measures
and the American Medical Association Report of the American College of
Cardiology Foundation/American Heart Association ACCF/AHA/AMA-PCPI
2011 Performance Measures for Adults With Heart Failure: A Consortium for
Performance Improvement. Circulaion. 2012; 125: 2382-2401.
2) McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, et al. ESC Guidelines for the
diagnosis and treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the
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วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart
Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2012; 33: 1787-1847
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) ปรับเปลี่ยนชื่อและคํานิยามของตัวชี้วัด จาก LVSA
เป็น HFREF, และปรับเพิ่มนิยามการให้ยาในกลุ่ม Mineralocorticoid Receptor
Antagonists (MRA)จากการทบทวนหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ACCF/AHA

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Cardiovascular disease (Heart disease)
Heart failure
DH0302
อัตราผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ที่สูบบุหรี่ ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่
โรงพยาบาล
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
Heart failure: Smoking cessation advice given
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย Heart failure หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit)
ตัวชี้วัด
นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหัวใจล้มเหลว โดยมี
รหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การแนะแนวให้อดหรือเลิกบุหรี่ หมายถึง การให้คําแนะนํา/ การปรึกษา ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ต่อภาวะของโรคที่เป็น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ
ล้มเหลวที่มีประวัติสูบบุหรี่ภายใน 1 ปีก่อนการได้รับการตรวจรักษาและรับไว้ใน รพ. อด
หรือเลิกบุหรี่
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย Heart failure
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย Heart failureที่สูบบุหรี่ที่ได้รับการแนะแนวให้งดบุหรี่ระหว่างการอยู่
รพ.
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย Heart failureที่สูบบุหรี่ทั้งหมดที่รับไว้ใน รพ. ในเดือนเดียวกันนั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = I50
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = I50
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี

G

1ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DH: Cardiovascular Disease (Heart disease: H)
- ประเภทDH04Atrial Fibrillation
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference

วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Atrial Fibrillation (AF)
DH0401
ร้อยละของผู้ป่วย AF ได้รับยา Warfarin มีระดับตามเป้าหมายการรักษา
Atrial Fibrillation (AF): Receive Warfarin within Target Dose
1. ผู้ป่วย Atrial Fibrillation หมายถึงผู้ป่วยที่มี Principal Diagnosis (Pdx) เป็นโรค
Atrial Fibrillation โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้ที่มาตรวจ
ติดตามที่แผนกผู้ป่วยนอกหรือ Warfarin Clinic
2. เป็นผู้ป่วย Atrial Fibrillation ที่ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจํากัดของการให้ยานี้และได้รับยา
Warfarin ในการรักษา
3. ค่า INR ระดับเป้าหมายหมายถึงค่าอัตราส่วนของ PT ของผู้ป่วย Atrial Fibrillation ต่อ
ผู้ป่วยปกติอยู่ในช่วง 2-3 ตามเป้าหมายการรักษา
ประเมินผลลัพธ์และประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย Atrial Fibrillation
(a/b) x100
a = จํานวนผู้ป่วย Atrial Fibrillation ที่ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจํากัดของการให้ยานี้
และได้รับยา Warfarin ที่มีค่า INR ระดับเป้าหมายใน 1 ไตรมาส
b = จํานวนผู้ป่วย Atrial Fibrillation ที่ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจํากัดของการให้ยานี้
และได้รับยา Warfarin ในการรักษาทั้งหมด ในไตรมาสเดียวกัน
Pdx = I48.0
Pdx = I48.0
ทุก 3 เดือน (ตัวชี้วัดรายไตรมาส)
ร้อยละ
สูงกว่า ร้อยละ 60
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
กรมการแพทย์/ อ้างอิง 1. January CT, Wann LS, Alpert JS, et al. 2014
AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial
fibrillation: executive summary: a report to the American College of
cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines and
the heart rhythm society. J Am Call Cardiol 2014; 64: 2246-2280
1ตุลาคม 2559
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Cardiovascular Disease (Heart disease)
Atrial Fibrillation (AF)
DH0402
ร้อยละของการเกิด Adverse Event (major bleeding) ของผู้ป่วย AF ที่ได้รับยา
Warfarin

ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Atrial fibrillation (AF): Percentage of Major Bleeding (intracranial hemorrhage
and hemorrhage need blood transfusion)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย Atrial Fibrillation หมายถึงผู้ป่วยที่มี Principal diagnosis (Pdx) เป็นโรค
ตัวชี้วัด
Atrial Fibrillation โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD9 ดังที่ระบุไว้นี้ที่มาตรวจ
ติดตามที่แผนกผู้ป่วยนอกหรือ Warfarin Clinic
2. เป็นผู้ป่วย Atrial Fibrillation ที่ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจํากัดของการให้ยานี้และได้รับยา
Warfarin ในการรักษา
3. การเกิด Adverse Event หมายถึง Major Bleeding (intracranial hemorrhage and
hemorrhage need blood transfusion)
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินผลลัพธ์และประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย Atrial Fibrillation
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย Atrial Fibrillation ที่ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจํากัดของการให้ยานี้และได้รับ
ยา Warfarin ที่เกิด Adverse Event ในช่วง 1 ไตรมาส
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย Atrial Fibrillation ที่ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจํากัดของการให้ยานี้และได้รับ
ยา Warfarin ในการรักษาทั้งหมด ในช่วงไตรมาสเดียวกัน
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
Pdx = I48.0
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
Pdx = I48.0
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุก 3 เดือน (ตัวชี้วัดรายไตรมาส)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล ต่ํากว่า ร้อยละ 10
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
ที่มา/ Reference
กรมการแพทย์/ อ้างอิง 1. January CT, Wann LS, Alpert JS, et al. 2014
AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial
fibrillation: executive summary: a report to the American College of
cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines and
the heart rhythm society. J Am Call Cardiol 2014; 64: 2246-2280
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
1ตุลาคม 2559
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DN: Neurovascular Disease (N)
- ประเภทDN01Stroke
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Neurovascular disease
Stroke
DN0101
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย stroke
Stroke:Mortality rate of stroke
1. ผู้ป่วย Stroke หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่
4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีรหัสโรค
อยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วย Stroke
3. การจําหน่ายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ ทุก
กรณี
ประเมินผลลัพธ์การประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย Stroke
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการจําหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke จากทุกหอผู้ป่วย
b = จํานวนครั้งของการจําหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วย Stroke จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลา
เดียวกัน
pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

UK 8%(ศูนย์ข้อมูลระบบประสาทฯ ค่าเฉลี่ยข้อมูลตั้งแต่ ค.ศ. 2010 ไม่เกิน 7.5%)
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I , ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558):ปรับลดค่าเป้าหมายจาก 10 เป็น 8 และปรับเกณฑ์วัด
ระดับฯ ตามค่าข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Neurovascular disease
Stroke
DN0102
อัตราผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด ที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือด ภายใน 2 วัน หลังเข้ารับการรักษาใน รพ.
Stroke: Treatment rate with antiplatelet drugs in Cerebral infarction admissions

1. ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Ischemic stroke)
หมายถึง ผู้ป่วยใน อายุ ≥18 ปี ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคสมองขาดเลือด ที่
มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การได้รับยาต้านเกล็ดเลือด หมายถึง การที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการให้
antiplatelet drugs ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ (นับระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการ
จนถึงเวลาที่ได้รับยา)
3. ผู้ป่วยในที่เข้าเกณฑ์ คือ ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. นาน
ตั้งแต่ 2-120 วัน ซึ่งไม่อยู่ในสถานะประคับประคองระยะสุดท้ายหรือถูกคัดเลือกเข้า
โครงการวิจัยทางคลินิกหรือ admit เพื่อทําการผ่าตัดหลอดเลือดแดงแครอทิดแบบไม่
เร่งด่วน หรือไม่ใช่ผู้ป่วยที่ได้รับยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 24 ชั่วโมงก่อนมาถึง
รพ. หรือไม่ใช่ผู้ป่วยที่มีหลักฐานว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ไม่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดภายใน 2
วัน หลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ประเมินผลลัพธ์การประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยIschemic stroke
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วย Ischemic stroke ที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือด ภายใน 48 ชม.หลังเกิดอาการ

b = จํานวนผู้ป่วย Ischemic stroke ทั้งหมดที่รับไว้ใน รพ.ในช่วงเวลาเดียวกัน
pdx = I63, I64, I65, I66
pdx = I63, I64, I65, I66
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ร้อยละ 80 ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท ปี 2555-2558
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
G
สมาคมหลอดเลือดสมองไทย, ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558):เพิ่มแหล่งอ้างอิงและที่มา จากศูนย์ข้อมูลระบบประสาท
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Neurovascular disease
Stroke
DN0103
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือด
ขณะจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
Stroke: Antiplatelet or Anticoagulant therapy prescribed at discharge for
ischemic stroke
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Ischemic stroke) หมายถึง ผู้ป่วยใน อายุ ≥18
ตัวชี้วัด
ปี ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ที่มีรหัสโรคตาม
ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือด ขณะจําหน่ายออกจาก รพ. หมายถึง
การที่ผู้ป่วยได้รับ Antiplatelet or Anticoagulant drugs ขณะจําหน่ายออกจาก รพ.
โดยนับเฉพาะการจําหน่ายมีชีวิตด้วยสถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน (approve)
3. ผู้ป่วยในที่เข้าเกณฑ์ คือ ผู้ป่วยใน อายุ ≥ 18 ปีที่รับไว้นอนใน รพ. นานไม่เกิน 120 วัน
ซึ่งไม่อยู่ในการประคับประคองระยะสุดท้ายหรือถูกคัดเลือกเข้าโครงการวิจัยหรือ admit
เพื่อทําการผ่าตัดหลอดเลือดแดงแครอทิดแบบไม่เร่งด่วน หรือไม่ใช่ผู้ป่วยที่มีหลักฐานว่ามี
เหตุผลอันสมควรที่ไม่ให้ยาต้านเกล็ดเลือดหรือยากันเลือดเป็นลิ่มขณะจําหน่ายออกจาก รพ.
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินผลลัพธ์การประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยIschemic stroke
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วย Ischemic stroke ที่ได้รับ antithrombotic drugsขณะจําหน่ายออกจาก รพ.
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย Ischemic stroke ที่จําหน่ายออกจาก รพ. ในช่วงเวลาเดียวกัน
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.7, I63.8, I63.9
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.7, I63.8, I63.9
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ร้อยละ 80 ศูนย์ข้อมูลระบบประสาทปี 2555-2558
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
สมาคมหลอดเลือดสมองไทย, ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558):ปรับความชัดเจนของ definition พร้อมกําหนดค่า
เป้าหมายและเกณฑ์วัดระดับฯ ตามค่าข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาท
วิทยา กรมการแพทย์

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Neurovascular disease
Stroke
DN0104
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริกหรือหัวใจห้องบนเต้น
ระรัวได้รับยากันเลือดเป็นลิ่ม
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
Stroke: Percentage of stroke with atrial fibrillation/ flutter receiving
anticoagulant
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หมายถึง ผู้ป่วยใน อายุ ≥18 ปี ที่มี principal
ตัวชี้วัด
diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9
ดังที่ระบุไว้นี้
2. การได้รับยากันเลือดเป็นลิ่ม หมายถึง การให้ anticoagulantในการรักษาแก่ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริกหรือหัวใจห้องบนเต้นระรัว ที่รับ
ไว้นอนใน รพ. นานไม่เกิน 120 วัน ไม่อยู่ในการประคับประคองระยะสุดท้ายหรือถูก
คัดเลือกเข้าโครงการวิจัยหรือ admit เพื่อทําการผ่าตัดหลอดเลือดแดงแครอทิดแบบไม่
เร่งด่วน หรือไม่ใช่ผู้ป่วยที่มีหลักฐานว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ไม่ให้ยากันเลือดเป็นลิ่ม และให้
ยาในขณะจําหน่ายออกจาก รพ. โดยนับเฉพาะการจําหน่ายมีชีวิตด้วยสถานะการอนุญาต
ให้กลับบ้าน (approve)
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินผลลัพธ์การประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยStroke
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย Stroke ที่มีภาวะ AF or A-flutter และได้รับการบําบัดด้วย
anticoagulant
b = จํานวนผูป้ ่วย Stroke ที่มีภาวะ AF or A-flutter ที่จําหน่ายออกจาก รพ. ในช่วงเวลา
ตัวหาร
เดียวกัน

รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี

G

สมาคมหลอดเลือดสมองไทย, ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Neurovascular disease
Stroke
DN0105
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับความรู้ขณะอยู่ในโรงพยาบาล
Stroke: Patients who were given stroke education during their hospital stay
1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หมายถึง ผู้ป่วยใน อายุ ≥18 ปี ที่มี principal
diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9
ดังที่ระบุไว้นี้
2. การได้รับความรู้ หมายถึง การที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือด
สมองแตก หรือผู้ดูแล ได้รับคําแนะนํา ความรู้ ระหว่างอยู่ รพ. ได้แก่ การแจ้งระบบ
การแพทย์ฉกุ เฉิน การมาตรวจติดตามหลังจําหน่ายออกจาก รพ. ยาที่ได้รับขณะจําหน่าย
ออกจาก รพ. ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งอาการเตือนและอาการของโรค
หลอดเลือดสมอง
ประเมินผลลัพธ์การประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยStroke
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วย Stroke ที่ได้รับความรู้ ขณะอยู่ใน รพ.
b = จํานวนผู้ป่วย Stroke ที่จําหน่ายออกจาก รพ. ในช่วงเวลาเดียวกัน
pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ร้อยละ 92 ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท ปี 2557
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
G
สมาคมหลอดเลือดสมองไทย, ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558):ปรับปรุงนิยาม “การได้รับความรู้ ไม่จําเป็นต้องระบุว่า
ครบทั้ง 5 หัวข้อ เพราะอาจให้ได้ครอบคลุมมากกว่านั้น” กําหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์ฯ
ตามศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Neurovascular disease
Stroke
DN0106
อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการประเมินด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
Stroke: Treatement rate, Physio therapy or rehabilitation in Stroke
1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หมายถึง ผู้ป่วยใน อายุ ≥18 ปี ที่มี principal
diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9
ดังที่ระบุไว้นี้
2. การประเมินด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง การที่ผู้ป่วย Stroke ซึ่ง
ไม่มีภาวะที่คุกคามชีวิตแล้ว ได้รับการประเมินด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและได้รับการรักษาทาง
เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการ และให้กลับมาช่วยตัวเองได้
มากที่สุดภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับไว้ในโรงพยาบาล
ประเมินผลลัพธ์การประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยStroke
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วย Stroke ที่ได้รับการประเมินด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
b = จํานวนผู้ป่วย Stroke ที่จําหน่ายออกจาก รพ. ในช่วงเวลาเดียวกัน
pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ร้อยละ 88.8 ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท ปี 2557
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
G
สมาคมหลอดเลือดสมองไทย, ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558):ปรับเพิ่มนิยามการประเมินด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูภายใน 72
ชั่วโมง หลังรับไว้ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งกําหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์ฯ ตามศูนย์ข้อมูล
ระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Neurovascular disease
Stroke
DN0107
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม ภายใน
28 วันโดยไม่ได้วางแผน
Stroke: Unplanned re-admission rate of Stroke within 28 days
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย stroke หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่
ตัวชี้วัด
4 ชั่วโมงขึ้นไป) อายุ ≥18 ปี ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง
โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การรับกลับเข้า รพ.ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน หมายถึง การรับผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองเดิมกลับเข้า รพ. โดยไม่ได้วางแผน ภายหลังการจําหน่ายออกจาก รพ. ภายใน
28 วัน
3. การจําหน่ายออกจาก รพ. หมายถึง ผู้ป่วย stroke ที่จําหน่ายมีชีวิตออกจาก รพ. ด้วย
สถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน (ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอมรับ
การรักษาตามแผน)
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค Stroke ที่เป็นผู้ป่วยใน
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย Stroke ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองเดิม โดย
ไม่ได้วางแผนภายใน 28 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย Stroke ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ร้อยละ 1.4 ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท ปี 2557
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I , ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558):ปรับลดค่าเป้าหมายจาก 10 เป็น 2 และปรับเกณฑ์วัด
ระดับฯ ตามค่าข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Neurovascular disease
Stroke
DN0108
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย stroke ด้วยทุกสาเหตุ ภายใน 28 วัน (Total
re-admit)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
Stroke: Re-admission rate of strokewith any cause within 28 days
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. การรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองทั้งหมด ภายใน 28 วันหลังออก
ตัวชี้วัด
จากโรงพยาบาล โดยยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาโรงพยาบาลอื่นหรือไม่ยินยอมรับการรักษาตาม
แผน
2. การจําหน่ายหมายความรวมการจําหน่ายทุกประเภทด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค Stroke ที่เป็นผู้ป่วยใน
ในภาพรวมโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมจําหน่ายเพื่อสร้างศักยภาพในการดูแลตัวเองของ
ผู้ป่วยที่บ้าน
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย Stroke ทั้งหมดที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาล ใน 28 วันหลังออกจาก
โรงพยาบาล
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย Stroke ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I , ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558):ปรับลดค่าเป้าหมายจาก 10 เป็น 2 และปรับเกณฑ์วัด
ระดับฯ ตามค่าข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Neurovascular disease
Stroke
DN0109
ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วย Stroke
Stroke: average length of stays
1. ผู้ป่วย stroke หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่
4 ชั่วโมงขึ้นไป) อายุ ≥18 ปี ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง
โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. จํานวนวันนอนรวมของผู้ป่วย stroke หมายถึง ผลรวมของจํานวนวัน ที่ผู้ป่วย stroke
นอนพักรักษาตัวใน รพ. นับตั้งแต่วนั ที่รับไว้ใน รพ. จนถึงวันที่จําหน่ายออกจาก รพ.
3. ผู้ป่วย stroke ที่จําหน่ายออกจาก รพ. หมายถึง ผู้ป่วย stroke ที่จําหน่ายออกจาก รพ.
ทุกสถานะการจําหน่าย
ประเมินประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรค Stroke
a/b
a = ผลรวมระยะเวลาวันนอนของผู้ป่วย Stroke
b = จํานวนผู้ป่วย Strokeที่จําหน่าย ในช่วงเวลานั้น
pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
วัน

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

5.9 วัน (ค่า SD 2.2) ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท ปี 2557
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I , ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558): ปรับลดค่าเป้าหมายจาก 7 เป็น 6 และปรับเกณฑ์วัด
ระดับฯ ตามค่าข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Neurovascular disease
Stroke
DN0110
อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที เมื่อ
มาถึงโรงพยาบาล
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
Stroke : Time to thrombolytic administration
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย ischemic stroke หมายถึง ผู้ป่วยที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคเส้น
ตัวชี้วัด
เลือดในสมองตีบหรืออุดตัน โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่
ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วย ischemic stroke ที่ได้รับ thrombolytic agent ภายใน 60 นาทีเมื่อแรกรับ
หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามของการให้ยานี้ และได้รับ thrombolytic agent ในการรักษา
ภายใน 60 นาที นับตั้งแต่ระยะเวลาที่ผู้ปว่ ยได้รับการตรวจรักษาที่ ER/ OPD และรับไว้ใน
โรงพยาบาล จนถึงระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยา (door to needle time)
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ischemic strokeที่ได้รับ thrombolytic
agents
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย ischemic strokeที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที หลัง
มาถึง รพ. แต่ละครั้ง
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย ischemic strokeที่ได้รับ Thrombolytic Agents ที่รับเข้ารักษาใน รพ.
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = I63, I64, I65, I66, I67 และ procedure 99.10 ภายใน 60 นาที
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = I63, I64, I65, I66, I67 และ procedure 99.10 ทั้งหมด
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

65% ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ปี 2557-2558
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
THIP I , ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558):ปรับ definition เป็น door to needle time และปรับ
ลดค่าเป้าหมายจากมากกว่าร้อยละ 95 เป็นมากกว่าร้อยละ 65 โดยปรับเกณฑ์วัดระดับฯ
ตามค่าข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ในปี
2557-2558

หมายเหตุ
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DN: Neurovascular Disease (N)
- ประเภทDN03Head Injury
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Neurovascular disease
Head injury
DN0301
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย craniotomy ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
Head injury: Unplanned re-admission rate of craniotomy within 28 days after
last discharge
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วยที่ทํา craniotomy หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit)
ตัวชี้วัด
≥4 ชั่วโมง) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งจําเป็นต้องได้รับ
การทํา craniotomy โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. เป็นการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ทําcraniotomy ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้
วางแผนหลังจําหน่ายจากโรงพยาบาล ด้วยสถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน (status =
improve)ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยใน ที่ทําcraniotomy
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วยที่ทําcraniotomy ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลโดยไม่ได้วางแผน ภายใน
28 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วยที่ทําcraniotomy ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
procedure = 01.12, 01.14, 01.20 - 01.25, 01.31 - 01.32, 01.39, 01.41, 01.51 รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
01.53, 01.59, 02.01, 02.03 - 02.06, 02.11 - 02.12, 02.31 - 02.35, 02.42, 04.01 ที่เกี่ยวข้อง
04.02, 07.53, 07.61 - 07.63, 07.65, 07.72, 38.32, 38.61, 38.81, 39.28, 39.51 - 39.53
procedure = 01.12, 01.14, 01.20 - 01.25, 01.31 - 01.32, 01.39, 01.41, 01.51 ตัวหาร
01.53, 01.59, 02.01, 02.03 - 02.06, 02.11 - 02.12, 02.31 - 02.35, 02.42, 04.01 04.02, 07.53, 07.61 - 07.63, 07.65, 07.72, 38.32, 38.61, 38.81, 39.28, 39.51 - 39.53
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1 ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Neurovascular disease
Head injury
DN0302
อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ภายใน 48 ชั่วโมง (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง)
Head injury: Mortality rate from head injury within 48 hrs
1. ผู้ป่วย head injury หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นาน
ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคของการบาดเจ็บที่ศรี ษะซึ่ง
เกิดจากแรงที่เข้ามากระทบต่อศีรษะและร่างกายแล้วก่อให้เกิดความบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ
กะโหลกศีรษะ และ สมอง กับเส้นประสาทสมอง(อ้างอิงนิยามจากแนวทางการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยทางศัลยกรรม โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
สมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย) โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10,
ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง) หมายถึง การตาย
จากทุกสาเหตุภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยใน โรค Head injury
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ที่จําหน่ายด้วยการเสียชีวิตภายใน 48 ชม.
b = จํานวนครั้งของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ที่จําหน่ายทุกสถานะ (ในเดือนเดียวกัน)
pdx = S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9
pdx = S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
สธ., สปสช.
1 ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Neurovascular disease
Head injury
DN0303
อัตราการผ่าตัดสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มี intracranial injury
Head injury: Treatment rate, Craniotomy rate from intracranial injury
1. ผู้ป่วย intracranial injury หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ.
(admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคของการ
บาดเจ็บที่ศีรษะชนิดที่มีการตกเลือดหรือมีความผิดปกติภายในกะโหลกศีรษะ โดยมีรหัส
โรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. Intracranial injury craniotomy หมายถึง การผ่าตัดสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่
มีการตกเลือดหรือมีความผิดปกติภายในกะโหลกศีรษะซึ่งต้องให้การรักษาโดยการผ่าตัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยใน โรค Head injury
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการผ่าตัดสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มี intracranial injury
b = จํานวนผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มี intracranial injury (ในเดือนเดียวกัน)
pdx = S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9and
procedure = 01.2 or 01.3
pdx = S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
สปสช.
1 ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Neurovascular disease
Head injury
DN0304
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Craniotomy ภายใน 28 วัน
Head injury: Total re-admission rate into the hospital within 28 days of
craniotomy patients
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ การรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรค Craniotomy ภายใน 28 วัน ทั้งหมดหลัง
ตัวชี้วัด
จําหน่ายจากโรงพยาบาล ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอมรับการ
รักษาตามแผน
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค Craniotomy ที่เป็น
ผู้ป่วยใน ในภาพรวม
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย Craniotomy ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลทั้งหมด ภายใน 28 วัน หลัง
ออกจากโรงพยาบาล
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย Craniotomy ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
procedure = 01.12, 01.14, 01.20 - 01.25, 01.31 - 01.32, 01.39, 01.41, 01.51 ที่เกี่ยวข้อง
01.53, 01.59, 02.01, 02.03 - 02.06, 02.11 - 02.12, 02.31 - 02.35, 02.42, 04.01 04.02, 07.53, 07.61 - 07.63, 07.65, 07.72, 38.32, 38.61, 38.81, 39.28, 39.51 39.53
ตัวหาร
procedure = 01.12, 01.14, 01.20 - 01.25, 01.31 - 01.32, 01.39, 01.41, 01.51 01.53, 01.59, 02.01, 02.03 - 02.06, 02.11 - 02.12, 02.31 - 02.35, 02.42, 04.01 04.02, 07.53, 07.61 - 07.63, 07.65, 07.72, 38.32, 38.61, 38.81, 39.28, 39.51 39.53
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1 ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DR: RespiratoryDisease (R)
- ประเภท DR01 Pneumonia
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Respiratory disease
Pneumonia
DR0101
อัตราการเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรคปอดบวม
Pneumonia: Deaths after admission for pneumonia (Fatality rate)
1. ผู้ป่วย Pneumonia หมายถึง ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุซึ่งอยู่ในสถานะผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้
นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx)
เป็นโรคปอดอักเสบหรือปอดบวม หรือผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มรหัสโรคตามICD-10 TM, ICD-10,
ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรคปอดบวม หมายถึง การเสียชีวิตจาก
ทุกสาเหตุของผู้ป่วยโรคปอดบวมที่มี pdx ตามที่ระบุไว้ หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมหรือโรคแทรก
เป็นโรคปอดบวมและมีสาเหตุการตายจากโรคโรคปอดบวม ซึ่งอยู่ในสถานะผู้ป่วยใน
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยใน โรคปอดบวม
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งการจําหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดบวม จากทุกหอผู้ป่วย
b = จํานวนครั้งของการจําหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคปอดบวม (ในเดือนเดียวกัน)
pdx ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ sdx และเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคปอดบวม pdx or
sdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0,
J85.1
J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
Australia, สปสช.
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

Respiratory disease
Pneumonia
DR0102
อัตราการรับกลับเข้า รพ. ของผู้ป่วยโรคปอดบวมภายใน 28 วันหลังจําหน่ายออกจาก รพ.
Pneumonia: Rate of re-admission for pneumonia patients
1. ผู้ป่วย Pneumonia หมายถึง ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุซึ่งอยู่ในสถานะผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้
นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx)
เป็นโรคปอดอักเสบหรือปอดบวม โดยมีรหัสโรคตามICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุ
ไว้นี้
2. การรับกลับเข้า รพ. ของผู้ป่วยโรคปอดบวมภายใน 28 วันหลังจําหน่ายออกจาก รพ.
หมายถึง การที่ผู้ป่วยโรคปอดบวมกลับเข้ามารับการตรวจรักษา ภายหลังจากที่จําหน่ายมี
ชีวิตออกจาก รพ. ด้วยสถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน (status = improve) (ยกเว้นผู้ป่วย
ที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยนิ ยอมรับการรักษาตามแผน)ภายใน 28 วัน และต้อง
รับผู้ป่วยกลับเข้านอนพักรักษาใน รพ.
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยใน โรคปอดบวม
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยโรคปอดบวมทีต่ ้องรับกลับเข้า รพ.หลังการจําหน่ายออกจาก รพ.ภายใน 28 วัน

b = จํานวนผู้ป่วยโรคปอดบวมที่จําหน่ายออกจาก รพ. ในเดือนก่อนหน้านั้น
pdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0,
J85.1
pdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0,
J85.1
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ …………..
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
Australia, สปสช.
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Respiratory disease
Pneumonia
DR0103
อัตราผู้ป่วยโรคปอดบวมได้รับคําแนะนําให้อดหรือเลิกบุหรี่ ระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล
Pneumonia: Smoking cessation advice given
1. ผู้ป่วย Pneumonia หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit)
นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคปอดอักเสบหรือปอด
บวม โดยมีรหัสโรคตามICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การแนะนําให้อดหรือเลิกบุหรี่ หมายถึง การให้คําแนะนํา/ การปรึกษา ให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ต่อภาวะของโรคที่เป็น แก่ผู้ป่วยโรคปอดบวมที่มีประวัติ
สูบบุหรี่ภายใน 1 ปีก่อนได้รับการตรวจรักษาในขณะอยู่ใน รพ. เพื่อให้ผู้ป่วยอดหรือเลิก
บุหรี่
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยใน โรคปอดบวม
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยโรคปอดบวมที่สูบบุหรี่ได้รับการแนะนําให้อดหรือเลิกบุหรี่
b = จํานวนผู้ป่วยโรคปอดบวมที่สูบบุหรี่ทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)
pdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0,
J85.1
pdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0,
J85.1
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
JCI
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Respiratory disease
Pneumonia
DR0104
อัตราผู้ป่วยโรคปอดบวมได้รับวัคซีน Pneumococcal ก่อนจําหน่ายกลับบ้านตามความจําเป็น
Pneumonia: Pneumococcal vaccine received prior discharge, if indicated
1. ผู้ป่วย Pneumonia หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit)
นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคปอดอักเสบหรือปอด
บวม โดยมีรหัสโรคตามICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การให้วัคซีน Pneumococcal แก่ผู้ป่วยโรคปอดบวมตามความจําเป็น หมายถึง ผู้ป่วย
โรคปอดบวมได้รับการตรวจประเมินก่อนการจําหน่ายแล้วพบว่ามีความจําเป็นต้องให้วัคซีน
Pneumococcal ได้รับวัคซีนตามผลการตรวจประเมิน
3. การจําหน่ายกลับบ้าน หมายถึง การจําหน่ายมีชีวิตออกจาก รพ. ด้วยสถานะการอนุญาต
ให้กลับบ้าน (status = improve) (ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอม
รับการรักษาตามแผน)
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยใน โรคปอดบวม
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยโรคปอดบวมที่ได้รับวัคซีน Pneumococcal ตามความจําเป็นก่อนจําหน่าย
b = จํานวนผู้ป่วยโรคปอดบวมที่จําเป็นต้องได้รับวัคซีน Pneumococcal ที่จําหน่าย
ทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)
pdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1
pdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
JCI
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Respiratory disease
Pneumonia
DR0105
อัตราผู้ป่วยโรคปอดบวมได้รับวัคซีน Influenza ก่อนจําหน่ายกลับบ้านตามความจําเป็น
Pneumonia: Influenza vaccine received prior discharge, if indicated
1. ผู้ป่วย Pneumonia หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit)
นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคปอดอักเสบหรือปอด
บวม โดยมีรหัสโรคตามICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การให้วัคซีน Influenza แก่ผปู้ ่วยโรคปอดบวมตามความจําเป็น หมายถึง ผู้ป่วยโรคปอด
บวมได้รับการตรวจประเมินก่อนการจําหน่ายแล้วพบว่ามีความจําเป็นต้องให้วคั ซีน
Influenza ได้รับวัคซีนตามผลการตรวจประเมิน
3. การจําหน่ายกลับบ้าน หมายถึง การจําหน่ายมีชีวิตออกจาก รพ. ด้วยสถานะการอนุญาต
ให้กลับบ้าน (status = improve) (ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอม
รับการรักษาตามแผน)
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยใน โรคปอดบวม
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยโรคปอดบวมที่ได้รับวัคซีน Influenzaตามความจําเป็นก่อนจําหน่าย
b = จํานวนผู้ป่วยโรคปอดบวมที่จําเป็นต้องได้รับวัคซีน Influenzaที่จําหน่ายทั้งหมด (ใน
เดือนเดียวกัน)
pdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1
pdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
JCI
1 ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DR: Respiratory Disease (R)
- ประเภท DR02 TB (mycobacterium tuberculosis)
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Respiratory disease
TB (Mycobacterium tuberculosis)
DR0201
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดในช่วง 12 เดือน
TB: Mortality rate (during 12 months)
1. ผู้ป่วยวัณโรคปอด หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มี principal
diagnosis (pdx) เป็นโรควัณโรคปอด โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดในช่วง 12 เดือน หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ
ของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ที่อยู่ระหว่างการรักษาวัณโรค ภายในช่วงเวลา
12 เดือนของการรักษา
3. ผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่มีการตรวจเสมหะและพบเชื้อ
วัณโรคซึ่งเป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่เชื้อรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษา
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่เชื้อรายใหม่ที่เสียชีวิตในระหว่างการรักษาในช่วง
12 เดือน
b = จํานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา (ในรอบ
ปีงบประมาณเดียวกัน)
pdx = A15, A16 และเสียชีวิตในระหว่างการรักษาในช่วง 12 เดือน
pdx = A15, A16 และเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
สปสช.
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Respiratory disease
TB (Mycobacterium tuberculosis)
DR0202
ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด
TB: Percentage of PLHIV having a TB screening
1. ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มี
principal diagnosis (pdx) เป็นผู้ป่วย/ ผู้ที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโดยมีผลการตรวจเลือด
ยืนยันแล้วว่า HIV positive โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การคัดกรองวัณโรคปอด (Pulmonary TB) หมายถึง การกระทําในข้อใดข้อหนึ่ง และ/
หรือทุกข้อ ดังนี้ 1) การซักประวัติอาการทางคลินกิ หรือความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค
เช่น มีอาการไข้ ไอ เบื่ออาหาร น้ําหนักลดเหงื่อออกในเวลากลางคืน ติดต่อกันเกิน 2
สัปดาห์ มีประวัติรักษาวัณโรคมาก่อน เคยอาศัยใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคมาก่อน เคยมี
ประวัติต้องขังมาก่อน เป็นต้น 2) ตรวจ CXR 3) ตรวจเสมหะ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอด
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน
รอบปีงบประมาณ
b = จํานวนผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและไม่อยู่ในระหว่างการรักษาวัณโรค (ในรอบ
ปีงบประมาณเดียวกัน)
pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21
pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
HIVQUAL-T
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Respiratory disease
TB (Mycobacterium tuberculosis)
DR0203
อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรค
TB: Treatment success rate for TB
1. ผู้ป่วยวัณโรค หมายถึง ผู้ปว่ ยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผูป้ ่วยใน ที่มี principal diagnosis
(pdx) เป็นโรควัณโรคปอดโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. ความสําเร็จของการรักษาวัณโรค เป็นการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทขี่ ึ้น
ทะเบียนรักษาทุกรายย้อนหลัง 1 ปี (12 เดือน) ซึ่งประกอบด้วยจํานวนการรักษาหาย (cure) และ
จํานวนการรักษาครบ (complete) รวมกันเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผู้ป่วยวัณโรคพบเชื้อราย
ใหม่ที่ขึ้นทะเบียน
3. การรักษาหาย (cure) หมายถึง ผูป้ ่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อที่ได้รับการรักษาจนครบกําหนด
และในระหว่างการรักษามีผลการตรวจเสมหะเปลี่ยนเป็นลบ อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเน้นมีการตรวจ
ครั้งสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการรักษาเปลี่ยนเป็นลบด้วย
4. การรักษาครบ (complete) หมายถึง ผู้ปว่ ยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ ที่ได้รับการรักษาจนครบ
กําหนด ในระหว่างการรักษามีผลการตรวจเสมหะเปลีย่ นเป็นลบ แต่ไม่มผี ลกาตรวจครัง้ สุดท้าย
เมื่อสิ้นสุดการรักษา

ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดพบเชื้อรายใหม่ที่ได้รับการรักษาหายรวมกับการรักษาครบ
b = จํานวนผูป้ ่วยวัณโรคปอดพบเขือ้ รายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา (ในรอบปีงบประมาณเดียวกัน)

pdx = A15, A16
pdx = A15, A16
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
สธ.,สปสช.
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

Respiratory disease
TB (Mycobacterium tuberculosis)
DR0204
ร้อยละผู้ป่วยวัณโรคได้รับการตรวจคัดกรอง HIV
TB: Percentage of TB having a HIV screening
1. ผู้ป่วยวัณโรค หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มี principal
diagnosis (pdx) เป็นโรควัณโรคปอดโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่
ระบุไว้นี้
2. การคัดกรอง HIV หมายถึง การคัดกรองภาวะการติดเชื้อเอชไอวี โดยผ่านระบบ
Voluntary counseling and testing (VCT) หรือปัจจุบันอาจใช้ DCT (diagnosis
counseling and testing) PICT (Provider induce counseling and testing)
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับการคัดกรอง HIV ทั้งโดยวิธี VCT, DCT, PICT
b = จํานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด (ในรอบปีงบประมาณเดียวกัน)
pdx = A15, A16
pdx = A15, A16
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ
มากกว่าร้อยละ 85
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
สํานักวัณโรค
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Respiratory disease
TB (Mycobacterium tuberculosis)
DR0205
ร้อยละผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลเลือดเอชไอวีบวกได้รับการรักษาด้วย ART
TB: Percentage of HIV-positive TB patients started on ART
1. ผู้ป่วยวัณโรค หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มี principal
diagnosis (pdx) เป็นโรควัณโรคปอดโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่
ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วยที่มีผลเลือดเอชไอวีบวก หมายถึง ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งในสถานะผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน ที่มี Principal Diagnosis (pdx)เป็นผู้ป่วย/ ผู้ที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโดยมีผล
การตรวจเลือดยืนยันแล้วว่า HIV positive หรือมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรค B20- B24,
Z21
3. การรักษาด้วย ART หมายถึง การที่ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการรักษาโดยการกินยา
ต้านไวรัสสูตรใดสูตรหนึ่งมานาน มากกว่า 6เดือน
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลเลือดเอชไอวีบวกได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
b = จํานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลเลือดเอชไอวีบวกทั้งหมด (ในรอบปีงบประมาณ
เดียวกัน)
pdx = A15, A16and B20, B21, B22, B23, B24, Z21
pdx = A15, A16and B20, B21, B22, B23, B24, Z21
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
สํานักวัณโรค
1 ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DR: Respiratory Disease (R)
- ประเภท DR03 Asthma
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Respiratory disease
Asthma
DR0301
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Asthma ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
Asthma: Unplanned re-admission rate of Asthma within 28days after last
discharge
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย Asthma หมายถึง ผู้ป่วยใน ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหอบหืด
ตัวชี้วัด
โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การรับผู้ป่วย Asthma กลับเข้า รพ. ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน หมายถึง การที่
ผู้ป่วย Asthma กลับมารับการตรวจรักษาโดยไม่ได้วางแผน ภายหลังจากที่จําหน่ายออก
จาก รพ. ด้วยสถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน (status = improve) (ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษา
ที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน)ภายใน 28 วัน และต้องรับกลับเข้า
นอนพักรักษาใน รพ.
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค Asthma ที่เป็นผู้ป่วยใน
ในภาพรวม
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย Asthma ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลโดยไม่ได้วางแผน ภายใน 28 วัน
หลังออกจากโรงพยาบาล
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย Asthma ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = J45, J46
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = J45, J46
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I ,สปสช.
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Respiratory disease
Asthma
DR0302
อัตราผู้ป่วย Asthma ได้รับคําแนะนําให้อดหรือเลิกบุหรี่ ระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล
Asthma:Smoking cessation advice given
1. ผู้ป่วย Asthma หมายถึง ผู้ป่วยใน ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหอบหืด
โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การแนะนําให้อดหรือเลิกบุหรี่ หมายถึง การให้คําแนะนํา/ การปรึกษา ให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ต่อภาวะของโรคที่เป็น แก่ผู้ป่วย Asthma ที่มีประวัติสูบ
บุหรี่ภายใน 1 ปีก่อนการได้รบั การตรวจรักษาในขณะอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยอด
หรือเลิกบุหรี่
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค Asthma ที่เป็นผู้ป่วยใน
ในภาพรวม
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วย Asthma ที่สูบบุหรี่ได้รับการแนะนําให้อดหรือเลิกบุหรี่
b = จํานวนผู้ป่วย Asthma ที่สูบบุหรี่ทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)
pdx = J45, J46
pdx = J45, J46
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
สธ., สปสช.
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Respiratory disease
Asthma
DR0303
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Asthma ภายใน 28 วัน
Asthma: Total re-admission rate into the hospital within 28 days of Asthma
patients
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย Asthma หมายถึง ผู้ป่วยใน ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหอบหืด
ตัวชี้วัด
โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรค Asthma ภายใน 28 วัน ทั้งหมดหลังจําหน่าย
จากโรงพยาบาล ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตาม
แผน
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค Asthma ที่เป็นผู้ป่วยใน
ในภาพรวม
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย Asthma ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลทั้งหมด ภายใน 28 วัน หลังออก
จากโรงพยาบาล
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย Asthma ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = J45, J46
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = J45, J46
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1 ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DR: Respiratory Disease (R)
- ประเภท DR04 COPD
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Respiratory disease
COPD
DR0401
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย COPD ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
COPD: Unplanned readmission rate of COPD within 28 days after last
discharge
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย COPD หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่
ตัวชี้วัด
4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีรหัสโรค
ตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การรับผู้ป่วย COPD กลับเข้า รพ. ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน หมายถึง การที่
ผู้ป่วย COPD กลับมารับการตรวจรักษาโดยไม่ได้วางแผน ภายหลังจากที่จําหน่ายออกจาก
รพ. ด้วยสถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน (status = improve) (ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่
โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน)ภายใน 28 วัน และต้องรับกลับเข้า
นอนพักรักษาใน รพ.
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COPD ที่เป็นผู้ป่วยใน
ในภาพรวม
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย COPD ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลโดยไม่ได้วางแผน ภายใน 28 วัน
หลังออกจากโรงพยาบาล
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย COPD ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = J44
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = J44
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Respiratory disease
COPD
DR0402
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย COPD ภายใน 28 วัน
COPD: Total re-admission rate into the hospital within 28 days of COPD
patients
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย COPD หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่
ตัวชี้วัด
4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีรหัสโรค
ตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรค COPD ภายใน 28 วัน ทั้งหมดหลังจําหน่าย
จากโรงพยาบาล ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตาม
แผน
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COPD ที่เป็นผู้ป่วยใน
ในภาพรวม
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย COPD ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลทั้งหมด ภายใน 28 วัน หลังออก
จากโรงพยาบาล
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย COPD ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = J44
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = J44
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Respiratory disease
COPD
DR0403
อัตราป่วยตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
COPD:Fatality rate of COPD
1. ผู้ป่วย COPD หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่
4 ชั่วโมงขึ้นไป) อายุ ≥18 ปี ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การเสียชีวิตของผู้ป่วย COPDหมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วย COPDที่มี
pdx ตามที่ระบุไว้ หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมหรือโรคแทรกเป็น COPDและมีสาเหตุการตายจาก
โรค COPD
3. การจําหน่ายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ ทุก
กรณี
การประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COPD
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการจําหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วยCOPDจากทุกหอผู้ป่วย
b = จํานวนครั้งของการจําหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วย COPDจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลา
เดียวกัน
pdx = J44
pdx = J44
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
สปสช.
1 ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

Respiratory disease
COPD
DR0404

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง

ประเมินประสิทธิภาพ ของกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ตัวหาร

ร้อยละของผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่
COPD: Percentage of COPD Patients with Ongoing Smoking
1) ผู้ป่วยโรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รังที่ยงั สูบบุหรี่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยโรคปอดอุด
กันเรื
้ อ้ รังที่ยงั สูบบุหรี่ อยู่ หรื อ เลิกบุหรี่ ตอ่ เนื่องมาเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
2) ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง หมายถึงผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ทีม่ ารับการรักษาแบบผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง ที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ทีย่ ังสูบบุหรี่อยู่ หรือ เลิกบุหรี่ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน (คน)
b = จํานวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง ที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอกของ

โรงพยาบาลทั้งหมด (คน)
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

Pdx = J44
Pdx = J44
ทุก3 เดือน (ตัวชี้วัดรายไตรมาส)
ร้อยละ
สูงกว่า ร้อยละ 10
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
กรมการแพทย์/ แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผูป้ ่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รัง ประเทศไทย
ปี 2558
1 ตุลาคม 2559
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DC: Chronic Disease (C)
- ประเภท DC01 Diabetes Mellitus (DM)
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Chronic Disease
DM
DC0101
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี
DM: Percentage of Patients with Diabetes to Control Blood Sugar Levels as
Well.
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทีไ่ ด้รับการ
ตัวชี้วัด
วินิจฉัยโรคเบาหวาน และเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับโรงพยาบาลซึ่งมารับการ
ตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรค
ตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ ดังนี้(1) ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่าร้อยละ 7หรือ

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

(2) ค่าระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน 70-130 มก./ดล.
โดยเป็นค่าระดับน้ําตาลของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการตรวจติดตามในคลินิกเบาหวานตาม
นัด หมายเหตุ ในการตรวจติดตาม อาจใช้ Fasting Capillary Glucose แทน FPG ได้
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีตามเกณฑ์ที่กําหนด ในครึ่งปี (6
เดือน)
b = จํานวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด (ในครึ่งปีเดียวกัน)
E10, E11, E12, E13, E14
E10, E11, E12, E13, E14
ทุก 6 เดือน (ตัวชี้วัดรายครึ่งปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
กระทรวงสาธารณสุข
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1)ตัดนิยามคําว่า “principal diagnosis และ/ หรือ
pdx” ออก เนื่องจาก การลงรหัส ICD-10 ของผู้ป่วยนอก ในบริบทประเทศไทยผู้ป่วยจะมา
รับการรักษาด้วยโรคร่วมหลายโรค โดยอาจจะไม่ได้ระบุให้เบาหวานเป็นโรคหลักเท่านั้น

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Chronic disease
DM
DC0103
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา
DM: PercentageofDiabeticRetinopathyScreening
1. ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทีไ่ ด้รับการ
วินิจฉัยโรคเบาหวาน และเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับโรงพยาบาลซึ่งมารับการ
ตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรค
ตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รับการตรวจจอประสาทตาอย่างละเอียด โดยจักษุแพทย์ หรือคัดกรองด้วย
Fundus Camera อย่างน้อย ปีละ 1ครั้ง
ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อปี (คน)
b = จํานวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการรักษาในโรงพยาบาลในรอบ 1 ปีเดียวกัน (คน)
E10, E11, E12, E13, E14
E10, E11, E12, E13, E14
ทุกปี หรือปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
กระทรวงสาธารณสุข, Service Plan สาขาตา,Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558) ปรับแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ เพิ่มความชัดเจนของนิยาม
ข้อมูลที่จัดเก็บ
ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2559) (1) ตัดนิยาม คําว่า “principal diagnosis และ/ หรือ
pdx” ออก เนื่องจาก การลงรหัส ICD-10 ของผู้ป่วยนอก ในบริบทประเทศไทยผู้ป่วยจะมา
รับการรักษาด้วยโรคร่วมหลายโรค โดยอาจจะไม่ได้ระบุให้เบาหวานเป็นโรคหลักเท่านั้น

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Chronic Disease
DM
DC0107
อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
DM: Rate of Lower-extremity Amputation among Patients with Diabetes
1. ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่
มี Principal Diagnosis (pdx) เป็นโรคเบาหวาน และเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษา
กับโรงพยาบาลซึ่งมารับการตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1
ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การตัดขาจากภาวะแทรกซ้อน หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ได้จนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้าซึ่งจําเป็นต้องให้การรักษาโดยการตัด
ขา
3. ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดขา หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาของ
โรงพยาบาลซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนจนจําเป็นต้องตัดขา โดยนับรวมทั้งรายที่ผ่าตัดเองและราย
ที่ส่งไปเพื่อรับการผ่าตัดที่ รพ.อื่น (กรณี ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อเพื่อทําการผ่าตัด ให้นับเป็น
ยอดผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดขา ของ รพ. ผู้ส่ง refer โดยไม่นับเป็นยอดของ รพ. ผู้รับ
refer มาเพื่อทําการผ่าตัด)
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานทั้งหมด
b = จํานวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาของโรงพยาบาลทั้งหมด (ในเดือน
เดียวกัน)
pdx = E10, E11, E12, E13, E14and procedure = 84.10-84.19
pdx = E10, E11, E12, E13, E14
ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
สปสช.
1 ตุลาคม 2557

G
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DC: Chronic Disease (C)
- ประเภท DC02 Hypertension (HT)
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Chronic Disease
HT
DC0201
ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
HT: Percentage of patients with hypertension have good controlled blood
pressure.
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทีไ่ ด้รับการ
ตัวชี้วัด
วินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงและเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับโรงพยาบาลซึ่งมา
รับการตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปีโดยมีรหัสโรคตาม
ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเป้าหมาย หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิต ให้อยู่ในเกณฑ์ ดังนี้
2.1 ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไป ที่ไม่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง
สุดท้ายติดต่อกัน <140/90 มม.ปรอท.
2.2 ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้าย
ติดต่อกัน < 140/80 มม.ปรอท
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กําหนด ใน
ครึ่งปี
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด (ในครึ่งปี
เดียวกัน)
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
I10, I11, I12, I13, I14, I15
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
I10, I11, I12, I13, I14, I15
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุก 6 เดือน (ตัวชี้วัดรายครึ่งปี)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
กระทรวงสาธารณสุข
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) ตัดนิยามคําว่า “principal diagnosis และ/ หรือ
pdx” ออก เนื่องจาก การลงรหัส ICD-10 ของผู้ป่วยนอก ในบริบทประเทศไทยผู้ป่วยจะมา
รับการรักษาด้วยโรคร่วมหลายโรค โดยอาจจะไม่ได้ระบุให้โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรค
หลักเท่านั้น

หมายเหตุ
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DC: Chronic Disease (C)
- ประเภท DC03 HIV
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Chronic disease
HIV
DC0301
ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัส ได้รับการตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
HIV: Percentage of patients with at least one test VL after ARV treatment
1. ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มี
principal diagnosis (pdx) เป็นผู้ป่วย/ ผู้ที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโดยมีผลการตรวจเลือด
ยืนยันแล้วว่า HIV positive โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัส หมายถึง ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้าน
ไวรัสสูตรใดสูตรหนึ่งมานานมากกว่า 6 เดือน
3. ผู้ปว่ ย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัส ได้รับการตรวจ VL หมายถึง ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรใดสูตรหนึ่งมานานมากกว่า 6 เดือน ได้รับการ
ตรวจเลือดหาค่าจํานวนเชื้อไวรัส อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (โดยผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มนี้
ควรได้รับการตรวจติดตาม VL ทุก 6-12เดือน)
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคHIV
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสได้รับการตรวจ VL อย่างน้อย 1
ครั้ง ในรอบ 1 ปี
b = จํานวนผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสนานมากกว่า 6 เดือน
ทั้งหมด (ในปีเดียวกัน)
pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21
pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21
ทุกปี หรือปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

(ระดับประเทศ ปี 53-56 เฉลี่ย 97.14%)
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
HIVQUAL-T
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Chronic disease
HIV
DC0302
ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี VL <50copies/ml หลังจากกินยาต้านไวรัสมาแล้ว
12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
HIV: Percentage of patients with VL<50 copies/ml after ARV Rx 12 months
ago
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มี
ตัวชี้วัด
principal diagnosis (pdx) เป็นผู้ป่วย/ ผู้ที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโดยมีผลการตรวจเลือด
ยืนยันแล้วว่า HIV positive โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี VL <50 copies/ml หลังจากกินยาต้านไวรัสมาแล้ว 12
เดือน หมายถึง ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยการกินยาต้านไวรัสสูตรใดสูตร
หนึ่งมาแล้ว 12 เดือน ได้รับการตรวจเลือดหาค่าจํานวนเชื้อไวรัส (VL) แล้วพบว่ามีค่าน้อย
กว่า 50 copies/ml
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคHIV
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี VL <50 copies/ml หลังจากกินยาต้านไวรัส
มาแล้ว 12 เดือน
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เริ่มยาต้านไวรัสครบ 12 เดือนในช่วงปีที่ประเมิน
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกปี หรือปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

(ระดับประเทศ ปี 53-56 เฉลี่ย 84.94%)
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
HIVQUAL-T
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Chronic disease
HIV
DC0304
ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้รับการคัดกรองอาการของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
HIV: Percentage of STI patients / infected with HIV received VCT
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มี
ตัวชี้วัด
principal diagnosis (pdx) เป็นผู้ป่วย/ ผู้ที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโดยมีผลการตรวจเลือด
ยืนยันแล้วว่า HIV positive โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การได้รับการคัดกรองอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีได้รับการซักประวัติ และ/ หรือตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองกลุ่มอาการของโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ซึ่งมีอาการ/ อาการแสดง คือ
2.1 มีแผลบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
2.2 มีมูกหนองไหลจากท่อปัสสาวะหรือทวารหนัก
2.3 ปัสสาวะแสบขัด
2.4ปวดท้องน้อย
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคHIV
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็น STI ที่ได้รับ VCT ในช่วง 1 ปีที่ประเมิน
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็น STI ทั้งหมด (ในปีที่ประเมินเดียวกัน)
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกปี หรือปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

(ระดับประเทศ ปี 53-56 เฉลี่ย 92.71%)
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
HIVQUAL-T
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Chronic disease
HIV
DC0306
ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
HIV: Percentage of patients screening PAP smear
1. ผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มี
principal diagnosis (pdx) เป็นผู้ป่วย/ ผู้ที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโดยมีผลการตรวจเลือด
ยืนยันแล้วว่า HIV positive โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง การตรวจโดยวิธีการทํา Pap smear หรือ
Visual inspection with acetic acid (VIA) โดยผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงควร
ได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคHIV
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย
1 ครั้งในปีที่ประเมิน
b = จํานวนผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงทั้งหมด (ในรอบปีที่ประเมินเดียวกัน)
pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21
pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21
ทุกปี หรือปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
เป้าหมายของระบบ THIP
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
หมายเหตุ

(ระดับประเทศ ปี 53-56 เฉลี่ย 84.27%)
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
HIVQUAL-T
1 ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DC: Chronic Disease (C)

- ประเภทDC04Cancer
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Chronic disease
Cancer
DC0401
อัตราตายของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
Cancer: Mortality rate of cancer
1. ผู้ป่วย cancer หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นาน
ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) or secondary diagnosis (sdx)
เป็นโรคมะเร็ง โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การเสียชีวิตของผู้ป่วย cancer หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยที่มี pdx
เป็นcancerหรือ sdx เป็น cancer และเสียชีวิตด้วยสาเหตุจาก cancer
3. การจําหน่ายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ ทุก
กรณี
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของผู้ป่วย cancer ที่จําหน่ายด้วยการเสียชีวิต ใน 1 เดือน
b = จํานวนครั้งของผู้ป่วย cancer ที่จําหน่ายทุกสถานะ (ในเดือนเดียวกัน)
pdx = C00 - C97, D00 - D09 หรือ Z51.0, Z51.1 and sdx = C00 - C97, D00 - D09
pdx = C00 - C97, D00 - D09 หรือ Z51.0, Z51.1 and sdx = C00 - C97, D00 - D09
ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
สปสช.
1 ตุลาคม 2557

G

Thailand Hospital Indicator Project: THIP

92

หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Chronic disease
Cancer
DC0402
ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลก่อนวันนัดโดยไม่ได้วางแผนของผู้ป่วยมะเร็ง
Cancer: Unplanned re-admission rate of cancer patients
1. ผู้ป่วย cancer หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นาน
ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) or secondary diagnosis (sdx)
เป็นโรคมะเร็ง โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การรับกลับเข้าโรงพยาบาลก่อนวันนัดโดยไม่ได้วางแผนของผู้ป่วย cancer หมายถึง การ
ที่ผู้ป่วย cancer กลับมารับการตรวจรักษาก่อนถึงกําหนดวันนัดหมาย และจําเป็นต้องรับ
กลับเข้านอนพักรักษาใน รพ. โดยไม่ได้วางแผน
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของผู้ป่วย cancer ที่มาตรวจก่อนถึงกําหนดวันนัดหมายและรับไว้ใน รพ.
b = จํานวนครั้งของผู้ป่วย cancer ที่รับไว้ในโรงพยาบาลทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)
pdx = C00 - C97, D00 - D09 หรือ Z51.0, Z51.1 and sdx = C00 - C97, D00 - D09
pdx = C00 - C97, D00 - D09 หรือ Z51.0, Z51.1 and sdx = C00 - C97, D00 - D09
ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
สปสช.
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร

ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Chronic disease
Cancer
DC0403
อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งตับ
Cancer: Fatality rate of liver cancer
1. ผู้ป่วย cancer หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นาน
ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) or secondary diagnosis (sdx)
เป็นโรคมะเร็ง โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การเสียชีวิตของผู้ป่วย liver cancer หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วย
liver cancerที่มี pdx ตามที่ระบุไว้ หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมหรือโรคแทรกเป็นโรค liver
cancerและมีสาเหตุการตายจากโรคโรค liver cancer ซึ่งอยู่ในสถานะผู้ป่วยใน
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของผู้ป่วย liver cancer ที่จําหน่ายด้วยการเสียชีวิต ใน 1 เดือน
b = จํานวนครั้งของผู้ป่วย liver cancer ที่จําหน่ายทุกสถานะ (ในเดือนเดียวกัน)
pdx = C22.0, C22.2, C22.3, C22.4, C22.5, C22.6, C22.7, C22.8, C22.9 หรือ pdx =
Z51.0, Z51.1 and sdx = C22.0, C22.2, C22.3, C22.4, C22.5, C22.6, C22.7, C22.8,
C22.9
pdx = C22.0, C22.2, C22.3, C22.4, C22.5, C22.6, C22.7, C22.8, C22.9 หรือ pdx =
Z51.0, Z51.1 and sdx = C22.0, C22.2, C22.3, C22.4, C22.5, C22.6, C22.7, C22.8,
C22.9
ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
สปสช.
1 ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DC: Chronic Disease (C)
- ประเภท DC05Chronic Kindey Disease
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Chronic Disease
Chronic Kidney Disease (CKD)
DC0501
ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ตามเป้าหมาย
CKD: Percentage of Chronic Kidney Disease Patients who Achieve
the Kidney Function Deterioration Delay Target

นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ที่สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ตามเป้าหมายหมายถึง
ตัวชี้วัด
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาล และได้รับการตรวจ SerumCreatinine โดยมีผล eGFR ≥ 2 ค่าในช่วงเวลาที่
ต่างกันของปีที่เก็บข้อมูล, และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง ลดลง <4 ml/min/1.73 m2/Yr
2) eGFR (estimated glomerular filtration rate) หมายถึง อัตราการกรองของไตที่ได้
จากการคํานวณจากค่า Serum Creatinine
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อแสดงประสิทธิผล ของกระบวนการชะลอความเสื่อมของไตทั้งระบบ
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วย
นอกของโรงพยาบาล และได้รับการตรวจ SerumCreatinine โดยมีผล eGFR เกินกว่า 2
ค่า ในช่วงเวลาที่ต่างกันของปีที่เก็บข้อมูล, และ มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง ลดลง <4
ml/min/1.73 m2/Yr
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วย
นอกของโรงพยาบาล และได้รับการตรวจ Serum Creatinine โดยมีผล eGFR เกินกว่า 2
ค่า ในช่วงเวลาที่ต่างกันของปีที่เก็บข้อมูล
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเป็น 1) N183, N184, (N189 ที่ไม่มี eGFR
ที่เกี่ยวข้อง
หรือมีค่า eGFR≥15 แต่น้อยกว่า 60 ml/min/1.73 m2/Yr), 2) E102, E112, E122,

ตัวหาร

ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *

E132, E142 หรือ I12*, I13*, I151 ที่มีค่า eGFR≥15 แต่น้อยกว่า 60 ml/min/1.73
m2/Yr โดยนับคนไม่ซ้ํา และต้องมีผล eGFR เกินกว่า 2 ค่า ในช่วงเวลาที่ต่างกันของปีที่เก็บ
ข้อมูล, และ มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง ลดลง <4 ml/min/1.73 m2/Yr
ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเป็น 1)N183, N184, (N189 ที่ไม่มี eGFR
หรือมีค่า eGFR ≥15 แต่น้อยกว่า 60 ml/min/1.73 m2/Yr), 2) E102, E112, E122,
E132, E142 หรือ I12*, I13*, I151 ที่มีค่า eGFR≥15 แต่น้อยกว่า 60 ml/min/1.73
m2/Yr โดยนับคนไม่ซ้ํา และต้องมีผล eGFR เกินกว่า 2 ค่าในช่วงเวลาที่ต่างกันของปีที่เก็บ
ข้อมูล
ทุก 1 ปี (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ
ต่ํากว่า ร้อยละ 50 หรือ สูงกว่า ร้อยละ 80
ร้อยละ 63 /อ้างอิงจาก Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข/26 พฤษภาคม 2559
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วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
กรมการแพทย์/ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ Health Data Center กระทรวง
สาธารณสุข
1 ตุลาคม 2559
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Chronic Disease
Chronic Kidney Disease (CKD)
DC0502
ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับยา ACEi หรือ ARB
CKD: Percentage of Chronic Kidney Disease Patients who are
Receiving ACEi or ARB

นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่
ตัวชี้วัด
1-4 สัญชาติไทย ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และได้รับการตรวจ
SerumCreatinine โดยมีค่า eGFR ≥15 ml/min/1.73 m2/Yr
2) eGFR (estimated glomerular filtration rate) หมายถึง อัตราการกรองของไตที่ได้
จากการคํานวณจากค่า Serum Creatinine

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง

ตัวหาร

รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวหาร

ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล

3) ACEi หมายถึง ยาในกลุ่ม Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor
4) ARB หมายถึง ยาในกลุ่ม Angiotensin Receptor Blocker
เพื่อแสดงประสิทธิภาพ ของกระบวนการดูแลรักษาเพื่อชะลอความเสื่อมของไตของหน่วย
บริการ
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 1-4 สัญชาติไทย ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วย
นอกของโรงพยาบาล และได้รับการตรวจ SerumCreatinine โดยมีค่า eGFR ≥15
ml/min/1.73 m2/Yr, และ ได้รับการรักษาด้วยยา ACEi หรือ ARB
b = จํานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 1-4 สัญชาติไทย ที่มารับบริการที่แผนก
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และได้รับการตรวจ SerumCreatinine โดยมีค่า eGFR ≥15
ml/min/1.73 m2/Yr
ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเป็น 1)N181, N182, N183, N184, (N189
ที่ไม่มี eGFR หรือมีค่า eGFR≥15 ml/min/1.73 m2/Yr), 2) E102, E112, E122, E132,
E142 หรือ I12*, I13*, I151 ที่มีค่า eGFR≥15 ml/min/1.73 m2/Yr โดยนับคนไม่ซ้ํา และ
ได้รับการรักษาด้วยยา ACEi หรือ ARB
ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเป็น 1)N181, N182, N183, N184, (N189
ที่ไม่มี eGFR หรือมีค่า eGFR≥15 ml/min/1.73 m2/Yr), 2) E102, E112, E122, E132,
E142 หรือ I12*, I13*, I151 ที่มีค่า eGFR≥15 ml/min/1.73 m2/Yr โดยนับคนไม่ซ้ํา
ทุก 6 เดือน (ตัวชี้วัดราย 6 เดือน)
ร้อยละ
ต่ํากว่า ร้อยละ 30 หรือ สูงกว่า ร้อยละ 80
ร้อยละ 44 /อ้างอิงจาก Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข/26 พฤษภาคม 2559
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
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ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

กรมการแพทย์/ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ Health Data Center กระทรวง
สาธารณสุข
1 ตุลาคม 2559
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวดDO:Musculoskeletal Disease (O)
- ประเภท DO02 Hip
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Musculoskeletal Disease
Hip
DO0202
ร้อยละของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกได้รับProphylactic Antibiotic
Hip: Percentage of Patients who Received Antibiotic Prophylaxis in Hip
Arthroplasty
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกหมายถึงผู้ป่วยใน(ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ.
ตัวชี้วัด
(admit) นานตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มีPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคเกี่ยวกับข้อ
สะโพกซึ่งจําเป็นต้องให้การรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกโดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่ม
รหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. การได้รับยาปฏิชีวนะแบบป้องกันในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกหมายถึงการที่ผู้ป่วย
ได้รับยาปฏิชีวนะในช่วงระยะเวลาภายใน1ชั่วโมงก่อนลงมีดผ่าตัด (กรณีเป็นการให้ยาแบบ
IV drip ให้เริ่มนับเวลาเมื่อ drip ยาหมด)
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดHipArthroplasty
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนครั้งของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกที่ได้รับ Prophylactic Antibiotic ภายใน 1
ชั่วโมง ก่อนลงมีดผ่าตัด ใน 1เดือน
ตัวหาร
b = จํานวนครั้งของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกทั้งหมดในเดือนเดียวกัน
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
procedure = 81.51, 81.52, 81.53
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
procedure = 81.51, 81.52, 81.53
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference

วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
THIP Ihttp://www.aaos.org/about/papers/advistmt/1027.asp
2012http://www.ashp.org/surgical-guidelines
http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/progress-report/hai-progress-report.pdf
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558): (1) ให้ตัดรหัส ICD-9 81.40 ออกทั้งในตัวตั้งและตัวหาร
เพื่อให้นิยามการจัดเก็บสอดคล้องกับนิยามสากลของ CDC ที่ระบุว่า HPRO หมายถึง
81.51, 81.52, 81.53
อัตราการติดเชื้อ 0.67- 2.4
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Musculoskeletal disease
Hip
DO0204
อัตราการติดเชื้อในข้อสะโพกหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกภายใน 1 ปี
Hip: Surgical Hip Replacement Infection Ratewithin 1 Year
1. ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มี
PrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคเกี่ยวกับข้อสะโพก ซึ่งจําเป็นต้องให้การรักษาโดยการ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. เป็นการติดเชื้อในข้อสะโพกหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี
หลังการผ่าตัด นับเฉพาะการติดเชื้อครั้งแรก
ประเมินผลลัพธ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดข้อสะโพก
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อในข้อสะโพกหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
b = จํานวนครั้งของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกทั้งหมดในเดือนเดียวกัน
procedure = 81.51, 81.52, 81.53และ มีการติดเชื้อ
procedure = 81.51, 81.52, 81.53
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I , CDC, January 2014
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558):(1) ให้ตัดรหัส ICD-9 81.40 ออกทั้งในตัวตั้งและตัวหาร
เพื่อให้นิยามการจัดเก็บสอดคล้องกับนิยามสากลของ CDC ที่ระบุว่า HPRO หมายถึง
81.51, 81.52, 81.53., (2) ปรับเพิ่มคําว่า “ภายใน 1 ปี” ต่อท้ายชื่อตัวชี้วัด เพื่อความ
ชัดเจนของระยะเวลาการติดตามการติดเชื้อในช่วงเวลา1 ปี

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Musculoskeletal Disease
Hip
DO0205
อัตราการติดเชื้อในข้อสะโพกหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกภายใน 90 วัน
Hip: Surgical Hip Replacement Infection Ratewithin 90 Days
1. ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มี
PrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคเกี่ยวกับข้อสะโพก ซึ่งจําเป็นต้องให้การรักษาโดยการ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. เป็นการติดเชื้อในข้อสะโพกหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ภายในช่วงระยะเวลา 90 วัน
หลังการผ่าตัด นับเฉพาะการติดเชื้อครั้งแรก
ประเมินผลลัพธ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดข้อสะโพกที่สามารถเทียบเคียงได้กับ
CDC
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อในข้อสะโพกหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
b = จํานวนครั้งของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกทั้งหมดในเดือนเดียวกัน
procedure = 81.51, 81.52, 81.53และ มีการติดเชื้อ
procedure = 81.51, 81.52, 81.53
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
CDC, January 2014
1 ตุลาคม 2558

G

(1) ตาม CDC definition of HAI surveillance แยกระยะเวลาการติดตามออกตามความ
ลึกของการติดเชื้อ ถ้าเป็น Superficial SSI จะตาม 30 วัน ถ้าเป็น Deep SSI และ
organ/space SSI จะตาม 90 วัน
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DO: Musculoskeletal Disease (O)

- ประเภทDO03Knee
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Musculoskeletal Disease
Knee
DO0302
ร้อยละของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าได้รับ prophylactic Antibiotic
Knee: Percentage of Patients who Received Antibiotic Prophylaxis in Knee
Arthroplasty
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหมายถึงผู้ป่วยใน(ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit)
ตัวชี้วัด
นานตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มีPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคเกี่ยวกับข้อเข่าซึ่ง
จําเป็นต้องให้การรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10,
ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. การได้รับยาปฏิชีวนะแบบป้องกันในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหมายถึงการที่ผู้ป่วยได้รับยา
ปฏิชีวนะในช่วงระยะเวลาภายใน1ชั่วโมงก่อนลงมีดผ่าตัด (กรณีเป็นการให้ยาแบบ IV drip
ให้เริ่มนับเวลาเมื่อ drip ยาหมด)
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดkneeArthroplasty
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนครั้งของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่ได้รับ Prophylactic Antibiotic ภายใน 1
ชั่วโมง ก่อนลงมีดผ่าตัด ใน 1เดือน
ตัวหาร
b = จํานวนครั้งของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าทั้งหมดในเดือนเดียวกัน
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
procedure = 81.54, 81.55
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
procedure = 81.54, 81.55
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
THIP I/ 2012http://www.ashp.org/surgical-guidelines
http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/progress-report/hai-progress-report.pdf
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558):(1) ให้ตัดรหัส ICD-9 81.47ออกทั้งในตัวตั้งและตัวหาร
เพื่อให้นิยามการจัดเก็บสอดคล้องกับนิยามสากลของ CDC ที่ระบุว่า KPRO หมายถึง
81.54, 81.55
(1) อัตราการติดเชื้อ 0.58- 1.60
(2) กรณีผ่าตัดเข่าสองข้างพร้อมกัน นับเป็นการผ่าตัด 1 ครั้ง
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Musculoskeletal disease
Knee
DO0303
อัตราการติดเชื้อในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าภายใน 1 ปี
Knee: Surgical Knee Replacement Infection Ratewithin 1 Year
1. ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหมายถึงผู้ป่วยใน(ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit)
นานตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มีPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคเกี่ยวกับข้อเข่าซึ่ง
จําเป็นต้องให้การรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10,
ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. เป็นการติดเชื้อในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังการ
ผ่าตัดนับเฉพาะการติดเชื้อครั้งแรก
ประเมินผลลัพธ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
b = จํานวนครั้งของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าทั้งหมด
procedure = 81.54, 81.55และ มีการติดเชื้อ
procedure = 81.54, 81.55
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I ,CDC , January 2014, NSHN
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558):(1) ให้ตัดรหัส ICD-9 81.47ออกทั้งในตัวตั้งและตัวหาร
เพื่อให้นิยามการจัดเก็บสอดคล้องกับนิยามสากลของ CDC ที่ระบุว่า KPRO หมายถึง
81.54, 81.55., (2) ปรับเพิ่มคําว่า “ภายใน 1 ปี” ต่อท้ายชื่อตัวชี้วัด เพื่อความชัดเจนของ
ระยะเวลาการติดตามการติดเชื้อในช่วงเวลา 1 ปี
(1) กรณีผ่าตัดเข่าสองข้างพร้อมกัน นับเป็นการผ่าตัด 1 ครั้ง
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Musculoskeletal Disease
Knee
DO0304
อัตราการติดเชื้อในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าภายใน 90 วัน
Knee: Surgical Knee Replacement Infection Ratewithin 90 Days
1. ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหมายถึงผู้ป่วยใน(ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit)
นานตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มีPrincipalDiagnosis (pdx) เป็นโรคเกี่ยวกับข้อเข่าซึ่ง
จําเป็นต้องให้การรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10,
ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. เป็นการติดเชื้อในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ภายในระยะเวลา 90 วัน หลังการ
ผ่าตัดนับเฉพาะการติดเชื้อครั้งแรก
ประเมินผลลัพธ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่สามารถเทียบเคียงได้
กับ CDC
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อในข้อเข่าหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
b = จํานวนครั้งของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าทั้งหมด
procedure = 81.54, 81.55และ มีการติดเชื้อ
procedure = 81.54, 81.55
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
CDC , January 2014, NSHN
1 ตุลาคม 2558

(1) ตาม CDC Definition of HAI Surveillance แยกระยะเวลาการติดตามออกตามความ
ลึกของการติดเชื้อ ถ้าเป็น Superficial SSI จะตาม 30 วัน ถ้าเป็น Deep SSI และ
organ/space SSI จะตาม 90 วัน
(2) กรณีผ่าตัดเข่าสองข้างพร้อมกัน นับเป็นการผ่าตัด 1 ครั้ง
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DG: Gastrointestinal Disease (G)
- ประเภท DG01 UGIH
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Gastrointestinal disease
UGIH
DG0101
อัตราการรับกลับเข้า รพ. ของผูป้ ่วย Upper GI hemorrhage ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน

UGIH: Unplanned readmission rate into the hospital within 28 days of Upper
GI hemorrhage patients

นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ปว่ ย UGIH หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นาน≥4ชัว่ โมง) ที่มี
principal diagnosis (pdx) เป็นโรคที่มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนโดยมีรหัสโรค
ตัวชี้วัด
ตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. เป็นการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ปว่ ยโรค Upper GI hemorrhage ภายใน 28วัน โดย
ไม่ได้วางแผนหลังจําหน่ายออกจาก รพ. ด้วยสถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน (status = improve)
(ยกเว้นผู้ปว่ ยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน)

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค Upper GI hemorrhage
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ที่ต้องรับกลับเข้า รพ. โดยไม่ได้วางแผน
ภายใน 28วัน หลังออกจาก รพ.
b = จํานวนผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, K26.5, K26.6,
K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, K28.4, K28.5, K28.6, K29.0,
K92.0, K92.1, K92.2
pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, K26.5, K26.6,
K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, K28.4, K28.5, K28.6, K29.0,
K92.0, K92.1, K92.2

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1 ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร

ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Gastrointestinal disease
UGIH
DG0102
ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วย Upper GI hemorrhage
UGIH:Average length of stays
1. ผู้ป่วย UGIH หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นาน≥4
ชั่วโมง) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคที่มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
ส่วนบนโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. จํานวนวันนอนรวมของผู้ป่วย UGIH หมายถึง ผลรวมจํานวนวัน ที่ผู้ป่วย UGIH นอนพัก
รักษาตัวใน รพ. นับตั้งแต่วันที่รับไว้ใน รพ. จนถึงวันที่จําหน่าย (ทุกสถานะการจําหน่าย)
ออกจาก รพ.
ประเมินประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรค Upper GI hemorrhage
a/b
a = ผลรวมระยะเวลาวันนอนของผู้ป่วย Upper GI hemorrhage
b = จํานวนผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ที่จําหน่าย ในช่วงเวลานั้น
pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4,
K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2,
K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2
pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4,
K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2,
K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
วัน

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Gastrointestinal disease
UGIH
DG0103
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ภายใน 28 วัน
UGIH:Total re-admission rate into the hospital within 28 days of UGIH
patients

นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ปว่ ย UGIH หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นาน≥4ชัว่ โมง) ที่มี
principal diagnosis (pdx) เป็นโรคที่มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนโดยมีรหัสโรค
ตัวชี้วัด
ตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผูป้ ่วยโรค UGHI ภายใน 28 วัน ทั้งหมดหลังจําหน่ายจาก
โรงพยาบาล ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร

ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค Upper GI
hemorrhage ที่เป็นผู้ป่วยใน ในภาพรวม
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลทั้งหมด ภายใน
28 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล
b = จํานวนผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4,
K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2,
K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2
pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4,
K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2,
K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1 ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DG: Gastrointestinal Disease (G)
- ประเภท DG02Appendix
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Gastrointestinal disease
Appendix
DG0201
ร้อยละการเกิดไส้ติ่งทะลุในผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
Appendicitis: Abruption rate of acute appendicitis
ผู้ป่วยไส้ติ่งทะลุ หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นาน≥4
ชั่วโมง) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันและเกิด
ภาวะแทรกซ้อนมีแผลทะลุ โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
ประเมินประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยโรคไส้ติ่งทะลุ ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ใน 1 เดือน
b = จํานวนผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด (ในเดือน
เดียวกัน)
pdx = K35.2
pdx = K35หรือ K35.2, K35.3, K35.8
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
สปสช.
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Gastrointestinal disease
Appendix
DG0202
อัตราป่วยตาย (Fatality rate) จากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
Appendicitis: Fatality rate of acute appendicitis
1. ผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ.
(admit) นาน≥4ชั่วโมง) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การเสียชีวิตของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของ
ผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
3. การจําหน่ายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ ทุก
กรณี
ประเมินประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ที่จําหน่ายด้วยการเสียชีวิต ใน 1 เดือน
b = จํานวนครั้งของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ที่จําหน่ายทุกสถานะ (ในเดือนเดียวกัน)
pdx = K35หรือ K35.2, K35.3, K35.8
pdx = K35หรือ K35.2, K35.3, K35.8
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
สปสช.
1 ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DS: Substance Use Disorders (S)
- ประเภท DS01 Methamphetamine Group
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Substance use disorders
Methamphetamine Group
DS0101
ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดกลุ่ม Methamphetamine โดยรวมที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน
Methamphetamine Group: 3 months Total Remission Rate of
Methamphetamine

นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ ผู้ติดยาเสพติดกลุม่ Methamphetamine หมายถึง ผู้ติดยาเสพติดกลุม่ Methamphetamine
เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี และยาเลิฟ เป็นต้น
ตัวชี้วัด
หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หมายถึง ผู้ติดยาเสพติดกลุม่ Methamphetamine ที่เข้ารับการ
บําบัดรักษาในระบบสมัครใจ แบบผู้ป่วยนอกและไม่ครบเกณฑ์ในการวินิจฉัย ผู้ติด
(dependence) ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา ทั้งนี้ไม่รวมผู้ป่วยถูกจับ
เสียชีวิต หรือส่งต่อ หลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

ประเมินผลการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกลุ่ม Methamphetamine ในด้านการเสริมพลัง
ให้มารับการติดตามและหยุดเสพต่อเนื่อง
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ติดยาเสพติดกลุ่ม Methamphetamine ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลัง
จําหน่ายจากการบําบัดรักษา
b = จํานวนผู้ติดยาเสพติดกลุ่ม Methamphetamine ที่เข้ารับการบําบัดรักษาในระบบ
สมัครใจ แบบผู้ป่วยนอก ที่จําหน่ายจากการบําบัดรักษาทั้งหมดในไตรมาสก่อนหน้า
F15.0-F15.9
F15.0-F15.9
ทุก 3 เดือน หรือ ทุกไตรมาส (ตัวชี้วัดรายไตรมาส)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference

วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ฐานข้อมูลการบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข)
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
1.ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และ 2559
2. สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญา
รักษ์ภูมิภาค
1ตุลาคม 2558

1.เป้าหมายร้อยละ 50 อ้างอิงจาก ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558
2.ตัวอย่างการรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.)ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่
จําหน่ายจากการบําบัดรักษาทุกกรณี ทั้งครบเกณฑ์กําหนด และไม่ครบเกณฑ์กําหนด
(ยกเว้นถูกจับ เสียชีวิต หรือ ส่งต่อ) ในไตรมาสก่อนหน้า (1 ก.ค. – 30 ก.ย.) แล้วหยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน ในห้วง 1 ต.ค.-31 ธ.ค.

Thailand Hospital Indicator Project: THIP

116

Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DS: Substance Use Disorders (S)
- ประเภท DS02 Alcohol Group
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Substance use disorders
Alcohol Group
DS0201
ร้อยละของผู้ติดสุราโดยรวม ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน
Alcohol Group: 3 months Total Remission Rate of Alcohol
ผู้ติดสุรา หมายถึง ผู้ป่วยติดสารเสพติดกลุ่มแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ เหล้าขาว ฯลฯ
หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หมายถึง ผู้ติดสารเสพติดกลุ่มแอลกอฮอล์ ที่เข้ารับการ
บําบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอกและไม่ครบเกณฑ์ในการวินิจฉัย ผู้ติด (dependence) ต่อเนื่อง
3 เดือนหลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา ทั้งนี้ไม่รวมผู้ป่วยถูกจับ เสียชีวิต หรือส่งต่อ หลัง
จําหน่ายจากการบําบัดรักษา
ประเมินผลการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกลุ่ม Alcohol ในด้านการเสริมพลังให้มารับการ
ติดตามและหยุดเสพต่อเนื่อง
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ติดสุราที่เข้ารับการบําบัดรักษา แบบผู้ป่วยนอก ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน
หลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา
b = จํานวนผู้ติดสุราที่เข้ารับการบําบัดรักษา แบบผู้ป่วยนอก ที่จําหน่ายจากการ
บําบัดรักษาทั้งหมดในไตรมาสก่อนหน้า
F10.0-F10.9
F10.0-F10.9
ทุก 3 เดือน หรือ ทุกไตรมาส (ตัวชี้วัดรายไตรมาส)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ฐานข้อมูลสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ภูมิภาค
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญา
รักษ์ภูมิภาค
1ตุลาคม 2558

ตัวอย่างการรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.)ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่
จําหน่ายจากการบําบัดรักษาทุกกรณี ทั้งครบเกณฑ์กําหนด และไม่ครบเกณฑ์กําหนด
(ยกเว้นถูกจับ เสียชีวิต หรือ ส่งต่อ) ในไตรมาสก่อนหน้า (1 ก.ค. – 30 ก.ย.) แล้วหยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน ในห้วง 1 ต.ค.-31 ธ.ค.
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวดDS: Substance Use Disorders (S)
- ประเภท DS03 Tobacco Group
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Substance use disorders
Tobacco Group
DS0301
ร้อยละของผู้ติดยาสูบโดยรวม ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน
Tobacco Group: 3 months Total Remission Rate of Tobacco
ผู้ติดยาสูบ (Tobacco) หมายถึง ผู้ติดผลิตภัณฑ์จากใบยาสูบทุกชนิด เช่น บุหรี่ (cigarette)
บุหรี่มวนเอง (ยาเส้น) ซิการ์ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่
หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หมายถึง ผู้ติดยาสูบ ที่เข้ารับการบําบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก
ที่ไม่ครบเกณฑ์ในการวินิจฉัย ผู้ติด (dependence) ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจําหน่ายจากการ
บําบัดรักษา ทั้งนี้ไม่รวมผู้ป่วยถูกจับ เสียชีวิต หรือส่งต่อ หลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา
ประเมินผลการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกลุ่ม Tobacco ในด้านการเสริมพลังให้มารับการ
ติดตามและหยุดเสพต่อเนื่อง
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ติดยาสูบที่เข้ารับการบําบัดรักษา แบบผู้ป่วยนอก หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน
หลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา
b = จํานวนผู้ติดยาสูบที่เข้ารับการบําบัดรักษา แบบผู้ป่วยนอก ที่จําหน่ายจากการ
บําบัดรักษาทั้งหมดในไตรมาสก่อนหน้า
F17.0-F17.9
F17.0-F17.9
ทุก 3 เดือน หรือ ทุกไตรมาส (ตัวชี้วัดรายไตรมาส)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ฐานข้อมูลสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ภูมิภาค
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญา
รักษ์ภูมิภาค
1ตุลาคม 2558

ตัวอย่างการรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.)ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่
จําหน่ายจากการบําบัดรักษาทุกกรณี ทั้งครบเกณฑ์กําหนด และไม่ครบเกณฑ์กําหนด
(ยกเว้นถูกจับ เสียชีวิต หรือ ส่งต่อ) ในไตรมาสก่อนหน้า (1 ก.ค. – 30 ก.ย.) แล้วหยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน ในห้วง 1 ต.ค.-31 ธ.ค.
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D)
- หมวด DS: Substance Use Disorders (S)
- ประเภท DS04 Opioid Group
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Substance use disorders
Opioid Group
DS0401
อัตราคงอยู่ในการบําบัดรักษา 1 ปีด้วยเมทาโดนระยะยาว ของผู้ติดสารเสพติดในกลุ่ม
Opioid
Opioid Group: 1 year Retention Rate of Opioid in methadone maintenance
program

นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ ผู้ติดยาเสพติดในกลุ่ม Opioid หมายถึง ผู้ตดิ ยาเสพติด ในกลุ่ม เฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่นและอนุพันธ์
ของฝิน่
ตัวชี้วัด
คงอยู่ในการบําบัดรักษา 1 ปี หมายถึง ผู้ปว่ ยที่ติดยาเสพติดในกลุ่ม Opioid ที่มารับการ
บําบัดรักษาด้วยเมทาโดนระยะยาว ต่อเนื่องจนครบ 1ปี โดยไม่ขาดการรักษาต่อเนื่องเกิน 1 เดือน
ทั้งนี้ไม่รวมผู้ป่วยที่ถูกจับ เสียชีวิต หรือ ส่งต่อไปรับเมทาโดนระยะยาวที่สถานพยาบาลอืน่

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง

ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

ประเมินผลการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกลุ่ม Opioid
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจที่เริ่มบําบัดรักษาในแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณที่
ผ่านมา ได้รับการบําบัดรักษาด้วยเมทาโดนระยะยาว และคงอยู่ในการรักษาจนครบ 1 ปี
ขึ้นไป ในแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณปัจจุบัน
b = จํานวนผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจที่เริ่มการบําบัดรักษาในแต่ละไตรมาสของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้รับการบําบัดรักษาด้วยเมทาโดนระยะยาวทั้งหมด
F11.0-F11.9
F11.0-F11.9
ทุก 3 เดือน หรือ ทุกไตรมาส (ตัวชี้วัดรายไตรมาส)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ฐานข้อมูลสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ภูมิภาค
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค

1ตุลาคม 2558

ตัวอย่างการรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วย
ที่ได้รับการบําบัดรักษาด้วยเมทาโดนในห้วง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 แล้วยังคงอยู่ในการรักษา
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ในห้วง 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58
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กลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยทีส่ ําคัญ
(Care Process: C)
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แผนผังภาพรวม กลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สําคัญ (Care Process: P)
หมวด

CM การดูแลมารดาและทารก
(Maternal and Child health care)

CA การดูแลผู้ป่วยทางด้านวิสัญญี

ประเภท
01 Maternal Health Care Process
02 Child Health Care Process
01 Anesthesia Care Process

(Anesthesia care)

CO การดูแลผู้ป่วยทางด้านการผ่าตัด

01 Operative Care Process

(Operative care)

CG การดูแลผู้ป่วยทั่วไป (General care)

01 Pressure Ulcer Care Process

CE การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

01 ER Care Process

(Emergency care)

CI การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ

01 Sepsis Care Process

(Intensive care)
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2. บัญชีตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สําคัญ (Care Process: C)
2.1หมวด CM: Maternal and Child health Care Process (M)
2.1.1CM01 Maternal Health Care Process
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
*CM0101 สัดส่วนการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์ และ/หรือการคลอด (ต่อแสนทารก
เกิดมีชีพ)

หน้า
130

Maternal: Mortality Rate of Mother from Pregnancy and/or Labour

**CM0103 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้คลอดที่ทํา Caesarean Section ภายใน
28 วัน
Maternal: Total Re-admission Rate into the Hospital within 28 Days of
Caesarean Section Patients
*CM0104 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้คลอด Caesarean Section ภายใน 28
วัน โดยไม่ได้วางแผน
Maternal: Unplanned Re-admit of C/S (28 days)
CM0105 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้คลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
Maternal: Average length of stays of Caesarean section (C/S)
CM0107 ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันกรณีคลอดทางช่องคลอด
Maternal: Percentage of Immediate postpartum hemorrhage (Vaginal
delivery)
CM0109 อัตราการชักขณะตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอด
Maternal: Percentage of Eclampsia in Pregnancy Induce Hypertension
CM0110 อัตราหญิงตัง้ ครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน
Maternal: Percentage of Gestational DM
**CM0115 อัตราการตั้งครรภ์ในมารดาอายุ 15-19ปี
Maternal: Percentage of Teenage Pregnancy
CM0116 อัตราการได้รบั Prophylactic Antibiotic ในการผ่าตัด Abdominal
Hysterectomy
Maternal: Percentage of Patients who Received Antibiotic Prophylaxis
in Abdominal Hysterectomy
CM0117 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด Abdominal Hysterectomy
Maternal: Percentage of Abdominal Hysterectomy Associated
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133
134

135
136
137
138

139

125

Infection

2.1.2CM02 Child health care process
รหัส
ชื่อตัวชี้วัด
*CM0201 อัตราการตายปริกําเนิด(อายุครรภ์ตั้งแต่ 22 สัปดาห์)
Child: Perinatal Mortality Rate (22 wks.)

หน้า
141

*CM0202 อัตราการตายปริกําเนิด(อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์)
Child: Perinatal Mortality Rate (28 wks.)

142

*CM0203 อัตราการตายของทารกแรกเกิด
Child: Neonatal Mortality Rate

143

*CM0204 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
Child: Birth Asphyxia Rate

144

*CM0205 อัตราการขาดออกซิเจนรุนแรงในทารกแรกเกิด
Child: Severe Birth Asphyxia Rate

145

*CM0206 ร้อยละทารกแรกเกิดน้ําหนักต่ํากว่า 2,500 กรัม
Child: Low Birth Weight Rate

146

*CM0207 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ําหนักต่ํากว่า 1,000กรัม
ภายใน 28วัน
Child: Neonatal Mortality Rate (BW <=1,000 g.)
*CM0208 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ําหนัก 1,000-1,499 กรัม
ภายใน 28 วัน
Child: Neonatal Mortality Rate (BW 1,000-1,499 g.)
*CM0209 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ําหนัก 1,500-2,499 กรัม
ภายใน 28 วัน
Child: Neonatal Mortality Rate (BW 1,500-2,499 g.)

147
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2.2หมวด CA: Anesthesia CareProcess (A)
2.2.1CA01 Anesthesia CareProcess
รหัส
CA0101

CA0102

CA0103
CA0104
CA0105

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นระหว่างผ่าตัดในผูป้ ่วยที่มีระดับ ASA Physicel
Stetre I, II ก่อนผ่าตัด
Anesthesia: Intra-operative Cardiac Arrest ASA PS I, II
ร้อยละของการเยี่ยมผูป้ ่วยก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกในผูป้ ่วยในที่รบั การ
ผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉิน
Anesthesia: Percentage of Pre-anesthetic Visit Elective In-patient
Cases
ร้อยละของผูป้ ว่ ยที่รับการให้ยาระงับความรู้สึกที่ได้รับการดูแลในห้องพักฟื้น
Anesthesia: Percentage of Patients Observed in Recovery Room
ร้อยละของผูป้ ว่ ยได้รับการใส่ท่อหายใจซ้ําภายใน 2ชั่วโมงหลังการถอดท่อหายใจ
Anesthesia: Percentage of Re-intubation within 2 hrs. after Extubation
ร้อยละของผูป้ ว่ ยที่ได้รับการเฝ้าระวังระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ
ออก
Anesthesia: Percentage of Using Capnometry during General
Anesthesia

หน้า
151

152

153
154
155

2.3หมวด CO: Operative Care Process (O)
2.3.1CO01 Operative Care Process
รหัส
CO0101

CO0105

CO0107

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของการใช้แบบตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเมื่อมารับการ
ตรวจรักษาในห้องผ่าตัด
Operation: Percentage of Using Surgical Safety Check List
อัตราการเสียชีวิตของผูป้ ่วยผ่าตัดใน 24ชั่วโมง
Operation: Surgical Patients Mortality Rate (24 hr. peri-operative
death all cases)
อัตราการผ่าตัดซ้ํา
Operation: Percentage of Re-operation
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หน้า
157

158

159
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2.4หมวด CG: General Care Process (G)
2.4.1 CG01 Pressure Ulcer Care Process
รหัส
CG0101
CG0102
CG0103

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล
Pressure Ulcer: Rate of Pressure Ulcer
อัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
Pressure Ulcer: Rate of Pressure Ulcer in Risk Patients
อัตราความชุกของแผลกดทับ
Pressure Ulcer: Hospital Acquires Pressure Plcers

หน้า
161
162
163

2.5หมวด CE: Emergency Care Process (E)
2.5.1 CE01 ER Care Process
รหัส
CE0101

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ทีม่ ีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตได้รับยาต้าน จุลชีพ
ภายใน 3 ชั่วโมง
ER: Broad-spectrum Antibiotic Received in Sepsis(in 3 hr.)

หน้า
165

CE0102

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเข้ารับ-ออกจากบริการของผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

166

CE0103

CE0104

ER: ED TIME-IN, TIME-OUT (average) (ED = Emergency Department)
ร้อยละของผูป้ ว่ ยฉุกเฉินมากที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินมีระยะเวลาการเข้ารับออกจากห้องฉุกเฉิน ภายใน 60 นาที
ER: ED TIME-IN, TIME-OUT (Percentage) within 60 minutes (ED =
Emergency Department)
ร้อยละผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ทีม่ ีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตได้รับยาต้าน จุลชีพ
ภายใน 1 ชั่วโมง
ER: Broad-spectrum Antibiotic Received in Sepsis(in 1 hr.)

168

169

2.6หมวด CI: Intensive Care Process (I)
2.6.1 CI01 Sepsis Care Process
รหัส
CI0101

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการเสียชีวิตของผูป้ ่วยในจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
Sepsis:Fatality Rate of Sepsis

Thailand Hospital Indicator Project: THIP

หน้า
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128

Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สําคัญ
(Care process: C)
- หมวด CM: Maternal and Child Health Care Process (M)
- ประเภท CM01 Maternal Health Care Process
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Maternal and Child Health CareProcess
MaternalHealth CareProcess
CM0101
สัดส่วนการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์ และ/ หรือการคลอด (ต่อแสนทารกเกิดมีชีพ)
Maternal: Mortality Rate of Mother from Pregnancy and/or Labour
1. มารดา หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ ซึ่งคลอดทารกมีชีพในโรงพยาบาล ที่มี principal
diagnosis (pdx) or secondary diagnosis (sdx) เป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM,
ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป
3. การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ การคลอด และหลัง
คลอด (ไม่เกิน 6 สัปดาห์หลังคลอด)ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใด หรือการตั้งครรภ์ที่
ตําแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ์ และ/
หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้อง
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
(a/b) x 100,000
a = จํานวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดไม่เกิน 6 สัปดาห์ ในช่วง
1 ปีที่ประเมิน
b = จํานวนการเกิดมีชีพทั้งหมด (ในปีการประเมินเดียวกัน)
O00 - O95 or O98-O99 หรือ pdx <> S00 - T98 and sdx = O00 - O95 or O98O99
จํานวนทารกเกิดมีชีพ
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
สธ., สปสช.
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559):(1) คํานิยามในข้อสาม และคํานิยามตัวตั้ง เพิ่มเติม คําว่า
“(ไม่เกิน 6 สัปดาห์หลังคลอด), (2) ตัวตั้งรหัสโรค ตัดรหัสโรค O96 (การตายจากสาเหตุ
ทางสูติกรรมที่เกิดหลังคลอดเกิน 42 วันแต่ไม่เกิน 1 ปี), และO97 (การตายจากสาเหตุทาง
สูติกรรม (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ที่เกิดหลังคลอด 1 ปีหรือนานกว่า), (3) ตัวหารรหัสโรค
แก้ไขรหัส ICD เป็น sdx = Z37.0-Z37.7, Z37.9 อ้างอิงตาม สปสช. เนื่องจาก รหัสโรคใน
กลุ่ม Z37 ใช้เป็นรหัสเสริมในการระบุผลของการคลอดในบันทึกของมารดาในการประเมิน
ภาวะขาดออกซิเจนแรกให้มีความสอดคล้องกัน

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Maternal and Child Health Care Process
Maternal Health Care Process
**CM0103
อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้คลอดที่ทํา Caesarean section ภายใน 28 วัน
Maternal: Total re-admission rate into the hospital within 28 days of
Caesarean section patients
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้คลอด C/S หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มี principal diagnosis (pdx) or secondary
ตัวชี้วัด
diagnosis (sdx) ของการคลอดที่มีเหตุจําเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดยมีรหัสโรค
ตาม ICD-10 TM, ICD-10และ/ หรือ ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้คลอดที่ทํา Caesarean section ภายใน 28 วัน
ทั้งหมดหลังจําหน่ายจากโรงพยาบาลทั้งหมด ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น
หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้คลอดที่ทํา Caesarean section
ที่เป็นผู้ป่วยใน ในภาพรวม
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้คลอดที่ทํา C/S ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลทั้งหมด ภายใน 28 วัน หลัง
ออกจากโรงพยาบาล
ตัวหาร
b = จํานวนผู้คลอดที่ทํา C/S ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx or sdx = O82.0, O82.1, O82.2, O82.8, O82.9, O84.2ที่ต้องรับกลับเข้า
ที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลทั้งหมด ภายใน 28 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล
ตัวหาร
pdx or sdx = O82.0, O82.1, O82.2, O82.8, O82.9, O84.2
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I
1 ตุลาคม 2557
ประกาศเลิกใช้ตัวชี้วัด CM0103 วันที่ 30กันยายน2559
ประกาศเลิกใช้ตัวชี้วัด(กันยายน2559) เนื่องจาก จากการทบทวนพบว่าอัตราการรับกลับ
ภายใน 28 วันในภาพรวม (ทั้งที่วางแผน และไม่วางแผน) เป็นตัววัดที่ไม่ชัดเจนในการ
สะท้อนประสิทธิผลเพื่อยกระดับการพัฒนา

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Maternal and Child Health CareProces
MaternalHealth CareProcess
CM0104
อัตราการรับผู้ป่วยที่กลับมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับ
การคลอดด้วยวิธีCaesarean Section ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
Maternal: Unplanned re-admission rate into the hospital from patients with
complication of Caesarean section within 28 days
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้คลอด C/S หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มี principal diagnosis (pdx) or secondary
ตัวชี้วัด
diagnosis (sdx) ของการคลอดที่มีเหตุจําเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดยมีรหัสโรค
ตาม ICD-10 TM, ICD-10และ/ หรือ ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้คลอด Caesarean section ภายใน 28วัน โดยไม่ได้
วางแผนหลังจําหน่ายจากโรงพยาบาล ด้วยสถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน (status =
improve) (ยกเว้นผู้คลอด C/S ที่ไปรักษาที่ รพ. อื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน)
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้คลอด Caesarean section ที่
เป็นผู้ป่วยใน ในภาพรวม
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้คลอด C/S ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาล โดยไม่ได้วางแผน ภายใน 28 วัน
หลังออกจากโรงพยาบาล
ตัวหาร
b = จํานวนผู้คลอด C/S ที่จําหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx or sdx = O82.0, O82.1, O82.2, O82.8, O82.9, O84.2 ที่กลับมาเข้ารับการรักษา
ที่เกี่ยวข้อง
ในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับการคลอดด้วยวิธีCaesarean Section
ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ตัวหาร
pdx or sdx = O82.0, O82.1, O82.2, O82.8, O82.9, O84.2
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) ปรับชื่อตัวชี้วัด เป็น “อัตราการรับผู้ป่วยที่กลับมาเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับการคลอดด้วยวิธีCaesarean
Section ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน” เพื่อให้สะท้อนภาวะแทรกซ้อนของ C/S
โดยตรง,(2)ปรับนิยามเปลี่ยนหน่วยวัดเป็น “ร้อยละ” ตามการวัดสากล, (3) เพิ่มรหัสโรค
O84.2 เป็นการคลอดครรภ์แฝดทารกทุกคนคลอดโดยการผ่าท้องทั้งตัวตั้งและตัวหาร

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Maternal and Child Health Care Proces
Maternal Health Care Process
CM0105
ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ทําCaesarean section
Maternal: Average length of stays of Caesarean section
1. ผู้ป่วยที่ทําCaesarean section หมายถึง ผู้ป่วยที่มี principal diagnosis (pdx) or
secondary diagnosis (sdx) ของการทํา Caesarean section โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10
TM, ICD-10 และ/ หรือ ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. จํานวนวันนอนรวมหมายถึง ผลรวมของจํานวนวัน ที่ผู้ป่วยที่ทํา Caesarean section
นอนพักรักษาตัวใน รพ. นับตั้งแต่วันที่รับไว้ใน รพ. จนถึงวันที่จําหน่ายออกจาก รพ.ทุก
สถานะการจําหน่าย
ประเมินประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยที่ทําCaesarean section
a/b
a = จํานวนวันนอนรวมของผู้ป่วยที่ทําCaesarean sectionทั้งหมดในเดือนที่ประเมิน
b = จํานวนผู้ป่วยที่ทําCaesarean sectionที่จําหน่าย ในเดือนเดียวกันนั้น
procedures = 74.0, 74.1, 74.2
procedures = 74.0, 74.1, 74.2
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
วัน

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1 ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Maternal and Child Health Care Proces
Maternal Health Care Process
CM0107
ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันกรณีคลอดทางช่องคลอด
Maternal: Percentage ofImmediate postpartum hemorrhage (Vg delivery)
1. ตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน หมายถึง สตรีตั้งครรภ์ที่มีการเสียเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ
500 มิลลิลิตร ภายใน 2 ชั่วโมง ภายหลังการคลอดทางช่องคลอดด้วยวิธีวัดเชิงวัตถุวิสัย
2. การคํานวณหาอัตราตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน เป็นการคิดเทียบต่อจํานวนหญิง
ตั้งครรภ์คลอดอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไปทั้งหมดที่มาคลอดทางช่องคลอดในโรงพยาบาล
ช่วงระยะเวลาที่ประเมิน
ประเมินผลลัพธ์การดูแลหญิงตั้งครรภ์คลอด
(a/b) x 100
a = จํานวนหญิงตั้งครรภ์คลอดอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไปที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด
เฉียบพลัน ที่รับไว้ใน รพ. ใน 1 เดือน
b = จํานวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่มาคลอดทางช่องคลอดใน รพ. (ในเดือนเดียวกัน)
pdx or sdx = O72
pdx or sdx = O80, O81, O83, O84.0, O84.1, O84.8, O84.9
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
1 ตุลาคม 2558
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Maternal and Child Health Care Proces
Maternal Health Care Process
CM0109
อัตราการชักขณะตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอด
Maternal: Percentage of eclampsia in pregnancy induce hypertension
1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะชัก หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในด้วยปัญหา
การชักขณะตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอดเนื่องจากครรภ์เป็นพิษ ที่มี principal diagnosis
(pdx) or secondary diagnosis (sdx) อยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10 และ/
หรือ ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป
3. การคํานวณหาอัตราหญิงตั้งครรภ์ เป็นการคิดเทียบต่อจํานวนหญิงตั้งครรภ์ คลอด หรือ
หลังคลอด ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่ประเมิน
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์คลอดหรือหลังคลอด
(a/b) x 100
a = จํานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะชักจากครรภ์เป็นพิษ ที่รับไว้ใน รพ. ใน 1 เดือน
b = จํานวนหญิงตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอด ที่รับไว้รักษาใน รพ. ทั้งหมด (ในเดือน
เดียวกัน)
pdx = O15.0 - O15.9 (หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะชัก)
pdx = O00 - O99 or sdx = O00 - O99 (หญิงตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด)
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
สปสช.
1 ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Maternal and Child Health Care Proces
Maternal Health Care Process
CM0110
อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน
Maternal: Percentage of Gestational DM
1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในด้วย
ปัญหาภาวะเบาหวาน ที่มี principal diagnosis (pdx) or secondary diagnosis (sdx)
โดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10 และ/ หรือ ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป
3. การคํานวณหาอัตราหญิงตั้งครรภ์ เป็นการคิดเทียบต่อจํานวนหญิงตั้งครรภ์ คลอด หรือ
หลังคลอด ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่ประเมิน
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์คลอดหรือหลังคลอด
(a/b) x 100
a = จํานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน ที่รับไว้ใน รพ. ใน 1 เดือน
b = จํานวนหญิงตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอด ที่รับไว้รักษาใน รพ. ทั้งหมด (ในเดือน
เดียวกัน)
pdx = O24, or sdx = O24 (หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน)
pdx = O00 - O99 or sdx = O00 - O99 (หญิงตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด)
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
สปสช.
1 ตุลาคม 2557

G

Thailand Hospital Indicator Project: THIP

136

หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Maternal and Child Health Care Proces
Maternal Health Care Process
** CM0115
อัตราการตั้งครรภ์ในมารดาอายุ 15-19 ปี
Maternal: Percentage of teenage pregnancy
1. มารดาอายุ 15-19 ปี หมายถึง หญิงตั้งครรภ์อายุ 15-19 ปีซึ่งรับไว้ใน รพ. ที่มี principal
diagnosis (pdx) or secondary diagnosis (sdx) ของการคลอดมีชีพ โดยมีรหัสโรคอยู่ใน
กลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10และ/ หรือ ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
2. การคํานวณหาอัตราหญิงตั้งครรภ์ เป็นการคิดเทียบต่อจํานวนหญิงตั้งครรภ์ คลอดมีชีพ
หรือหลังคลอด ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่ประเมิน
หมายเหตุ ในการประเมินตัวชี้วัดของ สธ., สปสช. จะนําข้อมูลเฉพาะยอดการคลอดมีชีพใน
มารดาอายุ 15-19ปีไปใช้ในการคํานวณ เนื่องจากการประเมินตัวชี้วัดของ สธ., สปสช. คิด
เทียบจาก จํานวนการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19ปี
1,000คน โดยมีค่าเป้าหมายที่ ไม่เกิน 50ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19ปี 1,000คน สําหรับ
การประเมินตัวชี้วัดเรื่อง "อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19ปี"
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์คลอดหรือหลังคลอด
(a/b) x 100
a = จํานวนหญิงตั้งครรภ์อายุ 15-19 ปี คลอดมีชีพ ที่รับไว้ใน รพ. ใน 1 ปีการประเมิน
b = จํานวนหญิงตั้งครรภ์ คลอดมีชีพหรือหลังคลอด ที่รับไว้รักษาใน รพ. ทั้งหมด (ในปีการ
ประเมินเดียวกัน)
pdx = O80 - O84 or sdx = O80 - O84 (การตั้งครรภ์ในมารดาอายุ 15-19 ปี)
pdx = O00 - O99 or sdx = O00 - O99 (หญิงตั้งครรภ์ คลอดมีชีพ หรือหลังคลอด)
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
สธ., สปสช.
1 ตุลาคม 2557
ประกาศเลิกใช้ตัวชี้วัด CM0115 วันที่ 30 กันยายน 2559
ประกาศเลิกใช้ตัวชี้วัด CM0115 เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดเชิงระบาดวิทยาที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อ
การเทียบเคียง

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Maternal and Child Health Care Proces
Maternal Health Care Process
CM0116
ร้อยละการได้รับprophylactic antibiotic ในการผ่าตัด abdominal hysterectomy
Maternal: Percentage of patients who received antibiotic prophylaxis in
abdominal hysterectomy
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วยที่ผ่าตัด abdominal hysterectomyหมายถึงผู้ป่วยในที่มีprincipal diagnosis
ตัวชี้วัด
(pdx) เป็นโรคเกี่ยวกับมดลูกซึ่งจําเป็นต้องให้การรักษาโดยการผ่าตัดเอามดลูกออกโดยมี
รหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. การได้รับยาปฏิชีวนะแบบป้องกันในการผ่าตัดabdominal hysterectomy หมายถึง
การที่ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะในช่วงระยะเวลาภายใน1ชั่วโมงก่อนลงมีดผ่าตัด (กรณีเป็นการ
ให้ยาแบบ IV drip ให้เริ่มนับเวลาเมื่อ drip ยาหมด)
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดabdominal hysterectomy
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนครั้งของการผ่าตัด abdominal hysterectomy ที่ได้รับ Prophylactic
antibiotic ภายใน 1ชั่วโมง ก่อนลงมีดผ่าตัดใน 1 เดือน
ตัวหาร
b = จํานวนครั้งของการผ่าตัด abdominal hysterectomy ทั้งหมดในเดือนเดียวกัน
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
68.3, 68.4, 68.60, 68.61, 68.62, 68.63, 68.64, 68.65, 68.66, 68.67, 68.68, 68.69
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
68.3, 68.4, 68.60, 68.61, 68.62, 68.63, 68.64, 68.65, 68.66, 68.67, 68.68, 68.69
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference

วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
THIP I
2012http://www.ashp.org/surgical-guidelines
http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/progress-report/hai-progress-report.pdf
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Maternal and Child Health Care Proces
Maternal Health Care Process
CM0117
อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด Abdominal Hysterectomy
Maternal: Surgical Abdominal Hysterectomy infection rate
1. ผู้ป่วยผ่าตัด abdominal hysterectomy หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคเกี่ยวกับมดลูก ซึ่งจําเป็นต้องให้การ
รักษาโดยการผ่าตัดเอามดลูกออก โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุ
ไว้นี้
2. การติดเชื้อแผลผ่าตัด abdominal hysterectomy หมายถึง เฉพาะการติดเชื้อครั้งแรก
ของแผลผ่าตัด abdominal hysterectomy ภายในช่วงระยะเวลา 30วันหลังการผ่าตัด
ประเมินผลลัพธ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการผ่าตัด Abdominal Hysterectomy
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัด Abdominal Hysterectomy
b = จํานวนครั้งของการผ่าตัด Abdominal Hysterectomy ทั้งหมด
68.31, 68.39, 68.41, 68.49, 68.61, 68.69และ มีการติดเชื้อ
68.31, 68.39, 68.41, 68.49, 68.61, 68.69
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I , CDC, NSHN
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับจํานวนวันติดตามแผลจาก 28 วันเป็น 30 วัน ตาม CDC definition of HAI
surveillance แยกระยะเวลาการติดตามออกตามความลึกของการติดเชื้อ ถ้าเป็น
superficial SSI จะตาม 30 วัน ถ้าเป็น Deep SSI และ organ/space SSI จะตาม 90 วัน

หมายเหตุ
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สําคัญ
(Care process: C)
- หมวด CM: Maternal and Child Health Care Process (M)
- ประเภท CM02 ChildHealth Care Process
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Maternal and Child Health Care Process
Child Health Care Process
CM0201
อัตราการตายปริกําเนิด(อายุครรภ์ตั้งแต่ 22 สัปดาห์)
Perinatal Mortality Rate (gestational age≥ 22weeks)
1. การตายปริกําเนิด หมายถึง การตายของทารกในครรภ์ น้ําหนักตั้งแต่ 500 กรัมขึ้นไป
หรืออายุครรภ์ 22 สัปดาห์ หากไม่มีข้อมูลน้ําหนัก (still birth) และการตายของทารกแรก
เกิดภายใน 7 วันหลังคลอด
2. การเก็บข้อมูลการตายปริกําเนิด ให้นับเฉพาะการตายปริกําเนิดที่เกิดจากการคลอด(ทั้งที่
คลอดมีชีวิตและไม่มีชีวิต)ขณะมา รพ. หรือขณะอยู่ใน รพ.โดยไม่นับรวมทารกซึ่งส่งต่อมา
จากโรงพยาบาลอื่น ทั้งนี้ในกรณีที่มีการส่งต่อทารกไปยัง รพ.อื่นและทารกตายภายใน 7 วัน
หลังคลอด ให้นับรวมเป็นการตายปริกําเนิดของ รพ.ผู้ส่งต่อทารก (โดย รพ.ผู้ส่งต่อ ต้อง
ติดตามผลการมีชีวิตรอดของทารกเมื่อครบกําหนด 7 วันหลังคลอด)
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด
- ประเมินผลลัพธ์การให้บริการอนามัยแม่และเด็ก (ANC)
- ประเมินผลลัพธ์กระบวนการทําคลอดและการดูแลหลังคลอด
- ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีปัญหาแรกคลอด
(a/b) x 1,000
a = จํานวนทารกเกิดไร้ชีพ (still birth)และทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตภายใน 7 วันหลังคลอด
ในช่วงเวลา 1 เดือน
b = จํานวนทารกเกิดทั้งหมด ในเดือนเดียวกัน

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ต่อ 1,000 การเกิดทั้งหมด

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

England 3.3-6.8 per 1,000 total births
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
G
THIP I / USAID and -Perinatal Mortality 2007-HIQP
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) ปรับแก้ไข นิยาม จาก คําว่า น้ําหนักน้อยกว่า 500
กรัม เป็น น้ําหนักตั้งแต่ 500 กรัมขึ้นไป ตามนิยามวิชาการสากล, (2) ตัดนิยาม คําว่า “โดย
มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10 ดังที่ระบุ ไว้นี้” ออกจากนิยาม และ ยกเลิกการระบุ
ICD-10 TM, ICD-10 ใน Templateรหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีความ
หลากหลายของการลงรหัสโรคของ รพ.แต่ละระดับ

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Maternal and Child Health CareProcess
ChildHealth CareProcess
CM0202
อัตราการตายปริกําเนิด(อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์)
Child: Perinatal Mortality Rate (gestational age≥ 28weeks)
1. การตายปริกําเนิด (ตามนิยามของ WHO สําหรับกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา) หมายถึง
การเสียชีวิตของทารกที่คลอดตั้งแต่อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ และมีน้ําหนักแรกเกิดอย่าง
น้อย 1,000 กรัม ตั้งแต่แรกคลอดจนถึงอายุ 7 วันหลังคลอด
2. การเก็บข้อมูลการตายปริกําเนิด ให้นับเฉพาะการตายปริกําเนิดที่เกิดจากการคลอด(ทั้งที่
คลอดมีชีวิตและไม่มีชีวิต)ขณะมา รพ. หรือขณะอยู่ใน รพ.โดยไม่นับรวมทารกซึ่งส่งต่อมา
จากโรงพยาบาลอื่น ทั้งนี้ในกรณีที่มีการส่งต่อทารกไปยัง รพ.อื่นและทารกตายภายใน 7 วัน
หลังคลอด ให้นับรวมเป็นการตายปริกําเนิดของ รพ.ผู้ส่งต่อทารก (โดย รพ.ผู้ส่งต่อ ต้อง
ติดตามผลการมีชีวิตรอดของทารกเมื่อครบกําหนด 7 วันหลังคลอด)
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด
- ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีปัญหาแรกคลอด
- ประเมินผลลัพธ์กระบวนการทําคลอดและการดูแลหลังคลอด
(a/b) x 1,000
a = จํานวนการเสียชีวิตของทารกตั้งแต่อายุครรภ์28 สัปดาห์จนถึง7วันหลังคลอด
b = จํานวนทารกคลอดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ต่อ 1,000 ทารกคลอด

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
G
นโยบายรัฐมนตรี
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) ปรับแก้ไข นิยาม ตัดคําว่า “โดยมีรหัสโรคตาม ICD10 TM, ICD-10 ดังที่ระบุ ไว้นี้” ออกจากนิยาม และ ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM, ICD-10
ใน Template รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีความหลากหลายของการลงรหัส
โรคของ รพ.แต่ละระดับ

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Maternal and Child health CareProcess
ChildHealth CareProcess
CM0203
อัตราการตายของทารกแรกเกิด
Child: Neonatal Mortality Rate
1. การตายของทารกแรกเกิด หมายถึง การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดมีชีวิต ภายใน 28 วัน
หลังการคลอด (นับรวมทารกเกิดมีชีวิตที่ตายปริกําเนิดด้วย)
2. ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกที่เกิดจากการคลอดมีชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดขณะมา
รพ. หรือขณะอยู่ใน รพ. โดยไม่นับรวมทารกซึ่งส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น ทั้งนี้ในกรณีที่มี
การส่งต่อทารกไปยัง รพ.อื่นและทารกตายภายใน 28 วันหลังคลอด ให้นับรวมเป็นการตาย
ของทารกแรกเกิดของ รพ.ผู้ส่งต่อทารก (โดย รพ.ผู้ส่งต่อ ต้องติดตามผลการมีชีวิตรอดของ
ทารกเมื่อครบกําหนด 28 วันหลังคลอด)
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด
ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาในกระบวนการคลอดการดูแลทารกหลังคลอดและสะท้อนถึง
คุณภาพการให้คําแนะนําหลังคลอด
(a/b) x 1,000
a = จํานวนทารกแรกเกิด(neonate) ที่เสียชีวิตภายใน28วันหลังคลอดในช่วงเวลา 1 เดือน
b = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมด ในเดือนเดียวกัน

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

UISA / Malasia = 4 , UK = 3 , UN= 4
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
G
THIP I / World Bank
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) ปรับแก้ไข นิยาม ตัดคําว่า “โดยมีรหัสโรคตาม ICD10 TM, ICD-10 ดังที่ระบุ ไว้นี้” ออกจากนิยาม และ ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM, ICD-10
ใน Template รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีความหลากหลายของการลงรหัส
โรคของ รพ.แต่ละระดับ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Maternal and Child health Care Process
Child Health Care Process
CM0204
อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
Child:Birth Asphyxia Rate
1. ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพใน รพ. จากหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่
28 สัปดาห์ขึ้นไป
2. การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดหมายถึงการที่ทารกแรกเกิดมีชีพ มีค่าคะแนน
APGAR SCORE ที่ 1 นาที ≤ 7 โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-9 และ DRG ดังที่ระบุ
ไว้นี้
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด
ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาในกระบวนการคลอด
(a/b) x 1,000
a = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพ ที่มีคะแนน APGAR ที่ 1 นาที ≤ 7 ใน 1 เดือน
b = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)
P21.0, P21.1, P21.9
sdx = Z37.0, Z37.2, Z37.3, Z37.5, Z37.6
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
G
ตัวชี้วัดนโยบายรัฐบาล, ข้อมูลอนามัยแม่และเด็กประเทศไทย กรมอนามัย
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) แก้ไข รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง โดยตัวตั้ง เพิ่ม
รหัส P21.9 ภาวะขาดอากาศหายใจแรกเกิด ไม่ระบุรายละเอียด, และ ตัวหาร
แก้ไขรหัส ICD เป็น sdx = Z370, Z372, Z373, Z375, Z376 อ้างอิงตาม สปสช.
เนื่องจาก รหัสโรคในกลุ่ม Z37 ใช้เป็นรหัสเสริมในการระบุผลของการคลอดในบันทึกของ
มารดาในการประเมินภาวะขาดออกซิเจนแรกให้มีความสอดคล้องกัน

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Maternal and Child health Care Process
Child Health Care Process
CM0205
อัตราการขาดออกซิเจนรุนแรงในทารกแรกเกิด
Child: Severe Birth Asphyxia Rate
1. ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพใน รพ. จากหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่
28 สัปดาห์ขึ้นไปและกรณีที่ไม่ทราบอายุครรภ์ ใช้น้ําหนัก 1,000 กรัมขึ้นไป
2. การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดหมายถึง การที่ทารกแรกเกิดมีชีพ มีค่าคะแนน
APGAR SCORE ที่ 5 นาที ≤ 4
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด
ประเมินผลลัพธ์การดูแลกระบวนการคลอดและฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
(a/b) x 1,000
a = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพ ที่มีคะแนน APGAR ที่ 5 นาที ≤ 4 ใน 1 เดือน
b = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)
sdx = Z37.0, Z37.2, Z37.3, Z37.5, Z37.6
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
G
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
1ตุลาคม 2558
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) ตัดนิยาม คําว่า “โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM,
ICD-10 ดังที่ระบุ ไว้นี้” ออกจากนิยาม และ (2) ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM, ICD-10 ใน
Template รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง ตัวตั้ง เนื่องจากรหัส P21.0, P21.1 เป็นรหัสโรค
ที่หมายถึง ภาวะขาดออกซิเจนที่ APGAR Score 1 นาที ดังนั้นจึงไม่ตรงกับนิยามตัวชี้วัดนี้
ที่วัดค่าคะแนน APGAR Score 5 นาที, และ ตัวหาร แก้ไขรหัส ICD เป็น sdx = Z370,
Z372, Z373, Z375, Z376 อ้างอิงตาม สปสช. เนื่องจาก รหัสโรคในกลุ่ม Z37 ใช้เป็นรหัส
เสริมในการระบุผลของการคลอดในบันทึกของมารดาในการประเมินภาวะขาดออกซิเจน
แรกให้มีความสอดคล้องกัน
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Maternal and Child health Care Process
Child Health Care Process
CM0206
ร้อยละทารกแรกเกิดน้ําหนักต่ํากว่า 2,500 กรัม
Child:Low Birth Weight Rate
1. ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพในโรงพยาบาล
2. Low Birth Weight หมายถึง มีน้ําหนักแรกเกิดต่ํากว่า 2,500 กรัม
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด
ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่สะท้อนถึงคุณภาพการให้คําแนะนําการดูแล
ตนเองระหว่างการตั้งครรภ์
(a/b) x 100
a = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพ น้ําหนักต่ํากว่า 2,500 กรัม ใน 1 เดือน
b = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
G
สปสช., ข้อมูลอนามัยแม่และเด็กประเทศไทย กรมอนามัย
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559):(1) ตัดนิยามคําว่า “จากหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่
28 สัปดาห์ขึ้นไป”, และ แก้ไขน้ําหนักแรกเกิดเป็น “ต่ํากว่า 2,500 กรัม” ให้สอดคล้องกับ
คํานิยามสากล, และ(2) ตัดนิยาม คําว่า “โดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มโรคตาม ICD-10 TM,
ICD-10, ICD-9 และ DRG ดังที่ระบุไว้นี้” และ, ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM, ICD-10 ใน
Template รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Maternal and Child health Care Process
Child Health Care Process
CM0207
อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ําหนักต่ํากว่า 1,000 กรัม ภายใน 28
วัน
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
Child:Neonatal Mortality Rate (BW <1,000 g.)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ําหนักต่ํากว่า 1,000 กรัม หมายถึง การเสียชีวิตของ
ตัวชี้วัด
ทารกแรกเกิดมีชีพในโรงพยาบาลจากหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป
(ตามนิยามของ WHO สําหรับกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา) มีน้ําหนักแรกเกิดต่ํากว่า 1,000
กรัม ภายใน 28 วันหลังคลอด
2. ทารกแรกเกิดมีชีพ หมายถึง ทารกที่เกิดจากการคลอดของหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดขณะมา
รพ. หรือขณะอยู่ในรพ. โดยไม่นับรวมทารกซึ่งส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษากระบวนการคลอดการดูแลทารกหลังคลอดและสะท้อนถึง
คุณภาพการให้คําแนะนําหลังคลอด
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ําหนักต่ํากว่า 1,000 กรัมที่เสียชีวิตภายใน 28 วันหลังการ
คลอด ใน 1 เดือน
ตัวหาร
b = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ําหนักต่ํากว่า 1,000 กรัมทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
G
กระทรวงสาธารณสุข
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) ตัดนิยาม คําว่า “โดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มโรคตาม
ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 และ DRG ดังที่ระบุไว้นี้” และ, ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM,
ICD-10 ใน Template รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลที่
ครอบคลุมทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ําหนักตามนิยามทั้งหมด โดยไม่ต้องระบุรหัสโรค เพราะ
อาจเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งไม่สามารถระบุด้วยรหัส ICD-10 ได้ครบถ้วน อ้างอิงตาม
สปสช.

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Maternal and Child health Care Process
Child Health Care Process
CM0208
อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ําหนัก 1,000 - 1,499 กรัม ภายใน 28
วัน
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
Child:Neonatal Mortality Rate (BW 1,000-1,499 g.)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ําหนัก 1,000-1,499 กรัม หมายถึง การเสียชีวิตของ
ตัวชี้วัด
ทารกแรกเกิดมีชีพในโรงพยาบาลจากหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป
(ตามนิยามของ WHO สําหรับกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา) มีน้ําหนักแรกเกิด 1,000-1,499
กรัม ภายใน 28 วันหลังคลอด
2. ทารกแรกเกิดมีชีพ หมายถึง ทารกที่เกิดจากการคลอดของหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดขณะมา
รพ. หรือขณะอยู่ในรพ. โดยไม่นับรวมทารกซึ่งส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่สะท้อนถึงคุณภาพการให้คําแนะนําการดูแล
ตนเองระหว่างการตั้งครรภ์
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ําหนัก 1,000-1,499 กรัมที่เสียชีวิตภายใน 28 วันหลังการ
คลอด ใน 1 เดือน
ตัวหาร
b = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ําหนักต่ํากว่า 1,000-1,499 กรัมทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
G
กระทรวงสาธารณสุข
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) ตัดนิยาม คําว่า “โดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มโรคตาม
ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 และ DRG ดังที่ระบุไว้นี้” และ, ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM,
ICD-10 ใน Template รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลที่
ครอบคลุมทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ําหนักตามนิยามทั้งหมด โดยไม่ต้องระบุรหัสโรค เพราะ
อาจเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งไม่สามารถระบุด้วยรหัส ICD-10 ได้ครบถ้วน อ้างอิงตาม
สปสช.

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Maternal and Child health Care Process
Child Health Care Process
CM0209
อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ําหนัก 1,500 - 2,499 กรัม ภายใน 28
วัน
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
Child:Neonatal mortality rate (BW 1,500 - 2,499 g.)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ําหนัก 1,500 - 2,499 กรัม หมายถึง การเสียชีวิตของ
ตัวชี้วัด
ทารกแรกเกิดมีชีพในโรงพยาบาลจากหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป
(ตามนิยามของ WHO สําหรับกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา) มีน้ําหนักแรกเกิด 1,500 - 2,499
กรัม ภายใน 28 วันหลังคลอด
2. ทารกแรกเกิดมีชีพ หมายถึง ทารกที่เกิดจากการคลอดของหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดขณะมา
รพ. หรือขณะอยู่ในรพ. โดยไม่นับรวมทารกซึ่งส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่สะท้อนถึงคุณภาพการให้คําแนะนําการดูแล
ตนเองระหว่างการตั้งครรภ์
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ําหนัก 1,500 - 2,499 กรัมที่เสียชีวิตภายใน 28 วันหลังการ
คลอด ใน 1 เดือน
ตัวหาร
b = จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ําหนัก 1,500 - 2,499 กรัมทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
G
กระทรวงสาธารณสุข
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559):(1) ตัดนิยาม คําว่า “โดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มโรคตาม
ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 และ DRG ดังที่ระบุไว้นี้” และ, ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM,
ICD-10 ใน Template รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลที่
ครอบคลุมทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ําหนักตามนิยามทั้งหมด โดยไม่ต้องระบุรหัสโรค เพราะ
อาจเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งไม่สามารถระบุด้วยรหัส ICD-10 ได้ครบถ้วน อ้างอิงตาม
สปสช.

หมายเหตุ
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สําคัญ
(Care process: C)
- หมวด CA: Anesthesia Care Process (A)
- ประเภทCA01 Anesthesia Care Process
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Anesthesia care process
Anesthesiacare process
CA0101
อัตราการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นระหว่างผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีระดับ ASA physical status I,
II ก่อนผ่าตัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
Anesthesia:Intra-operative cardiac arrest ASA PS I, II
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นระหว่างผ่าตัด หมายถึง การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นของ
ตัวชี้วัด
ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการผ่าตัด
2. ผู้ป่วยที่มีระดับ ASA physical status I, II ก่อนผ่าตัด หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ
ประเมินก่อนผ่าตัด และพบว่ามีภาวะ ASA physical status I, II
3. การผ่าตัด หมายถึง การผ่าตัดทุกชนิดที่มีการให้ยาระงับความรู้สึกโดยวิสัญญี
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกในกระบวนการผ่าตัด
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 10,000
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วยที่มีภาวะ ASA physical status I, II ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นระหว่าง
ผ่าตัด ใน 1 เดือน
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วยที่มีภาวะ ASA physical status I, II ก่อนผ่าตัดทั้งหมด (ในเดือน
เดียวกัน)
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ต่อ 10,000 ราย
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
G
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Anesthesia care process
Anesthesiacare process
CA0102
ร้อยละของการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยในที่รับการผ่าตัดแบบไม่
ฉุกเฉิน
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
Anesthesia:Percentage of pre-anesthetic visit elective in-patient cases
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉิน หมายถึง การ
ตัวชี้วัด
เยี่ยมเพื่อตรวจประเมินอาการของผู้ป่วยใน ก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกในการรับการ
ผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉิน
2. ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4
ชั่วโมงขึ้นไป
3. การผ่าตัด หมายถึงMajor operation จากคํานิยามสถิติสาธารณสุข นับรวมการผ่าตัดใน
ห้องผ่าตัด ที่มีการดมยาหรือ block ด้วยวิธี spinal หรือ epidural block ในที่นี้จะนับรวม
กลุ่มผู้ป่วยที่ brachial plexus block, ฉีดยาชา เจาะคอ under maximum anesthetic
care
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกในกระบวนการผ่าตัด
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วยผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉินที่ได้รับการเยี่ยมก่อนผ่าตัด ใน 1 เดือน
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วยผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉินทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
G
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559) การผ่าตัด หมายถึงMajor operation จากคํานิยามสถิติ
สาธารณสุข นับรวมการผ่าตัดในห้องผ่าตัด ที่มีการดมยาหรือ block ด้วยวิธี spinal หรือ
epidural block ในที่นี้จะนับรวม กลุ่มผู้ป่วยที่ brachial plexus block, ฉีดยาชา เจาะ
คอ under maximum anesthetic care

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Anesthesia care process
Anesthesiacare process
CA0103
ร้อยละของผู้ป่วยที่รับการให้ยาระงับความรู้สึกที่ได้รับการดูแลในห้องพักฟื้น
Anesthesia:Percentage of patients observed in recovery room
1. การให้ยาระงับความรู้สึก หมายถึง การให้ยาระงับความรู้สึกทุกวิธีการในผู้ป่วยผ่าตัด
เพื่อให้ผู้ป่วยหมดความรู้สึก ก่อนทําการผ่าตัด
2. ผู้ป่วยที่รับการให้ยาระงับความรู้สึกที่ได้รับการดูแลในห้องพักฟื้น หมายถึง การที่ผู้ป่วย
ผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึก ได้รับการดูแลช่วงหลังการให้ยาระงับความรู้สึกในห้องพัก
ฟื้นในระยะเวลาที่เหมาะสมตามประเภทของการให้ยาระงับความรู้สึกและสภาพของผู้ป่วย
เพื่อส่งต่อผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย
3. การผ่าตัด หมายถึง การผ่าตัดทุกชนิดที่มีการให้ยาระงับความรู้สึกโดยวิสัญญี
ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกในกระบวนการผ่าตัด
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกและได้รับการดูแลในห้องพักฟื้น ใน 1 เดือน
b = จํานวนผู้ป่วยที่ได้ยาระงับความรู้สึกทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
G
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Anesthesia care process
Anesthesiacare process
CA0104
ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการใส่ท่อหายใจซ้ําภายใน 2 ชั่วโมงหลังการถอดท่อหายใจ
Anesthesia:Percentage of re-intubation within 2 hrs. after extubation
1. ผู้ป่วยได้รับการใส่ท่อหายใจซ้ําหลังการถอดท่อหายใจ หมายถึง ผู้ป่วยผ่าตัดที่ได้รับการ
ให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว ที่ใส่ท่อหายใจและได้รับการถอดท่อหายใจแล้วต้องกลับมา
ใส่ท่อหายใจซ้ําไม่ว่าจากสาเหตุใด ๆ
2. การผ่าตัด หมายถึง การผ่าตัดทุกชนิดที่มีการให้ยาระงับความรู้สึกโดยวิสัญญี
ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกในกระบวนการผ่าตัด
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจซ้ําภายใน 2 ชั่วโมงหลังการถอดท่อหายใจ ใน 1 เดือน
b = จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวที่ใส่ท่อหายใจทั้งหมด (ใน
เดือนเดียวกัน)

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
G
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Anesthesia care process
Anesthesiacare process
CA0105
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการเฝ้าระวังระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก
Anesthesia:Percentage of using capnometry during general anesthesia
1. การเฝ้าระวังระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก หมายถึง การเฝ้าระวังการ
หายใจโดยการใช้เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก ด้วยเครื่อง
capnometry ในผู้ป่วยผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวและใส่ท่อช่วยหายใจ
ระหว่างการได้รับยาระงับความรู้สึก
2. การผ่าตัด หมายถึง การผ่าตัดทุกชนิดที่มีการให้ยาระงับความรู้สึกโดยวิสัญญี
ประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกในกระบวนการผ่าตัด
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการเฝ้าระวังระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก ใน 1
เดือน
b = จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวที่ใส่ท่อช่วยหายใจทั้งหมด (ใน
เดือนเดียวกัน)

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
G
ตัวชี้วัดคุณภาพบริการวิสัญญีวิทยา
1ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สําคัญ
(Care process: C)
- หมวดCO:Operative Care Process (O)
- ประเภท CO01 OperativeCare Process
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Operative care process
Operative care process
CO0101
ร้อยละของการใช้แบบตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเมื่อมารับการตรวจรักษาใน
ห้องผ่าตัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
Operation:Percentage of using Surgical safety check list
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ - แบบตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเมื่อมารับการตรวจรักษาในห้องผ่าตัด
ตัวชี้วัด
(Surgical safety check list) สามารถใช้ได้ตามบริบทของแต่ละ รพ. ซึ่งมีการออกแบบเอง
- ให้ใช้ Surgical safety check list กับผู้ป่วยที่ได้รับการทําหัตถการทุกหัตถการ (รายครั้ง)
ที่ทําในห้องผ่าตัด (กรณีมีหลายห้องผ่าตัด ให้รวมทุกห้องผ่าตัด) โดยนับรวมทั้งในหัตถการที่
ดมยาและไม่ดมยา
- การทําแบบตรวจสอบฯ อย่างสมบูรณ์ หมายถึง ได้ทําตามกระบวนการอย่างถูกต้อง โดย
ทําครบทุกขั้นตอนในแต่ละ part (sign in, time out, sign out)
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินการใช้แบบตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเมื่อมารับการตรวจรักษาในห้อง
ผ่าตัด
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วย (รายครั้ง) ที่ได้ทําแบบตรวจสอบฯ อย่างสมบูรณ์
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วย (รายครั้ง) ที่มารับการตรวจรักษาในห้องผ่าตัด
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
G
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
1ตุลาคม 2558
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Operative care process
Operative care process
CO0105
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยผ่าตัดใน 24 ชั่วโมง
Operation: Perioperative mortality rate
1. การผ่าตัด หมายถึง การผ่าตัดใหญ่ (Major Operation) ที่มีการให้ยาระงับความรู้สึก
และเป็นการผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาในการเตรียมผู้ป่วยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
2. ผู้ป่วยผ่าตัด หมายถึง ผู้ป่วยใน และ/ หรือผู้ป่วยซึ่งมีนัดรับเข้านอนใน รพ. เพื่อเตรียม
ผ่าตัด
3. การเสียชีวิตของผู้ป่วยผ่าตัด หมายถึง การเสียชีวิตของผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงระยะเวลา
ระหว่างกระบวนการดมยาก่อนผ่าตัด การผ่าตัด และหลังผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมง
เพื่อใช้ในการติดตามกระบวนการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดกระบวนการผ่าตัดและการดูแล
หลังผ่าตัดภายใน24ชม. แรก
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกรณีไม่ฉุกเฉินและเสียชีวิตระหว่างและหลังการผ่าตัด
ภายใน24ชม. แรก
b = จํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกรณีไม่ฉุกเฉินในช่วงเวลาเดียวกัน

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดีG
THIP I ,ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Operative care process
Operative care process
CO0107
อัตราการผ่าตัดซ้ํา
Operation:Re-operation
1. การผ่าตัดซ้ํา (กรณีผู้ป่วยใน) หมายถึง การผ่าตัดซ้ําด้วยโรคเดียวกันตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปใน
การรับไว้เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในครั้งเดียวกันโดยไม่ได้วางแผน หรือเป็นการผ่าตัด
ซ้ําในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดครั้งแรกซึ่งเป็นการผ่าตัดฉุกเฉิน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการผ่าตัดที่มีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะมีการผ่าตัดแยกเป็นหลายครั้งเป็นการผ่าตัดทีละส่วน
2. การผ่าตัดซ้ํา (กรณีผู้ป่วยนอกที่ต้อง admit โดยไม่ได้วางแผน) หมายถึง การผ่าตัดผู้ป่วย
นอกที่นําไปสู่การรับเข้าเป็นผู้ป่วยในทันทีหลังผ่าตัด ทั้งนี้ไม่รวมถึงการผ่าตัดในกรณีผู้ป่วย
นอกที่ให้ผู้ป่วยกลับบ้าน หรือสังเกตอาการไม่เกิน 48ชั่วโมง
ประเมินประสิทธิผลของการรักษาโดยการผ่าตัดของทีมผ่าตัด
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการผ่าตัดซ้ําในผู้ป่วยในโดยไม่ได้วางแผนและการผ่าตัดผู้ป่วยนอกที่
Admit หลังผ่าตัดทันที ใน 1 เดือน
b = จํานวนครั้งของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทั้งหมด ในเดือนเดียวกัน

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1 ตุลาคม 2557

G

(1) เพิ่มเวลาสังเกตอาการเป็น48 ชั่วโมง (จากเดิม 12 ชั่วโมง) เพราะต้องการ include การ
ผ่าตัดซ้ํา ที่เกิด AE มากที่สุด ซึ่งมักเกิด bleeding หลัง 24 ชั่วโมงแล้ว
(2) ในกรณีการผ่าตัดฉุกเฉินในผู้ป่วยนอก ให้นับครั้งที่มีการผ่าตัดซ้ําโดยไม่ได้วางแผน
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สําคัญ
(Care process: C)
- หมวด CG: General Care Process (G)
- ประเภทCG01 Pressure UlcerCare Process
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

General care process
Pressure ulcer care process
CG0101
อัตราการเกิดแผลกดทับ
Pressure ulcer: Rate of pressure ulcer
1. การเกิดแผลกดทับใน รพ. หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นาน≥4 ชั่วโมง)
จากทุกหอผู้ป่วยมีแผลกดทับ โดยนับเฉพาะระดับ 2-4ที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังรับผู้ป่วยไว้ใน รพ. รวมทั้ง
จํานวนแผลกดทับเดิมที่มีลักษณะเลวลง
2. ระดับของการเกิดแผลกดทับ แบ่งเป็น 4 ระดับ (อ้างอิงจากสํานักการพยาบาล) ดังนี้ระดับ 1 ผิวหนังมี
รอยแดง เมื่อใช้นิ้วกดเบาๆ แล้วรอยแดงนั้นไม่จางลงระดับ 2 มีการฉีกขาดบางส่วนของชั้นหนังกําพร้า
จนถึงชั้นหนังแท้ เช่น แผลถลอก เป็นตุ่มพองหรือเป็นแผลตื้นมีอาการปวด บวม แดง ร้อน มีสารคัดหลั่ง
ระดับ 3 หนังกําพร้าทั้งหมดมีการฉีกขาดและมีการตายของเนื้อเยื่อชั้นหนังกําพร้าจนถึงชั้นใต้ผิวหนัง และ
อาจขยายจนถึงชั้นเนื้อเยื่อพังผืด แผลเป็นหลุมลึกเซาะไปยังเนื้อเยื่อรอบๆระดับ 4 มีการตายของเนื้อเยื่อ
ชั้นลึกถึงกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น หรือเยื่อหุ้มข้อต่อ
3. จํานวนวันนอนรวมของผู้ป่วยใน หมายถึง ผลรวมของจํานวนผู้ป่วยในทั้งหมดในแต่ละวัน รวมตาม
ช่วงเวลา เช่นจํานวนวันนอนรวมของเดือน = ยอดผู้ป่วยในของวันที่ 1+วันที่ 2+ ... +วันสุดท้ายของเดือน

ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาล
(a/b) x 1,000
a= จํานวนแผลกดทับใหม่ (ตั้งแต่ระดับ 2 – 4 ที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังรับผู้ป่วยไว้ใน รพ.
รวมทั้งจํานวนแผลกดทับเดิมที่มีลักษณะเลวลง)ในเดือนนั้น
b= จํานวนวันนอนรวมของผู้ป่วยในทุกหอผู้ป่วย ในเดือนเดียวกันนั้น

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ครั้งต่อ 1,000วันนอน

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I ,สํานักการพยาบาล
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

General care process
Pressure ulcer care process
CG0102
อัตราการเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
Pressure ulcer: Rate of pressure ulcer in risk patients
1. การเกิดแผลกดทับใน รพ. หมายถึง ผู้ปว่ ยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นาน
≥4 ชั่วโมง) จากทุกหอผูป้ ่วยมีแผลกดทับ โดยนับเฉพาะระดับ 2-4ที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังรับผู้ป่วยไว้
ใน รพ. รวมทั้งจํานวนแผลกดทับเดิมที่มีลักษณะเลวลง
2. ระดับของการเกิดแผลกดทับ แบ่งเป็น 4 ระดับ (อ้างอิงจากสํานักการพยาบาล) ดังนี้ระดับ 1
ผิวหนังมีรอยแดง เมื่อใช้นิ้วกดเบาๆ แล้วรอยแดงนั้นไม่จางลงระดับ 2 มีการฉีกขาดบางส่วนของ
ชั้นหนังกําพร้าจนถึงชั้นหนังแท้ เช่น แผลถลอก เป็นตุม่ พองหรือเป็นแผลตื้นมีอาการปวด บวม
แดง ร้อน มีสารคัดหลัง่ ระดับ 3 หนังกําพร้าทั้งหมดมีการฉีกขาดและมีการตายของเนื้อเยื่อชั้นหนัง
กําพร้าจนถึงชั้นใต้ผิวหนัง และอาจขยายจนถึงชั้นเนื้อเยื่อพังผืด แผลเป็นหลุมลึกเซาะไปยังเนื้อเยื่อ
รอบๆระดับ 4 มีการตายของเนื้อเยือ่ ชั้นลึกถึงกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น หรือเยื่อหุม้ ข้อต่อ
3. จํานวนวันนอนรวมของผู้ปว่ ยกลุม่ เสี่ยง หมายถึง ผลรวมของจํานวนวันนอนของผู้ปว่ ยที่ได้รับ
การประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ในหอผู้ป่วยในและผู้ปว่ ยหนักทุกสาขา (กรณีรับ
และจําหน่ายในวันเดียวกันให้นับเป็น 1 วันนอน) ในหอผู้ป่วยที่ศึกษาในช่วงเวลาเดียวกัน

ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาล
(a/b) x 1,000
a= จํานวนแผลกดทับใหม่ (ตั้งแต่ระดับ 2 – 4 ที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังรับผู้ป่วยไว้ใน รพ.
รวมทั้งจํานวนแผลกดทับเดิมที่มีลักษณะเลวลง)ในเดือนนั้น
b= จํานวนวันนอนรวมของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ในทุกหอผู้ป่วย ในเดือนเดียวกันนั้น

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ครั้งต่อ 1,000วันนอน

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I ,สํานักการพยาบาลและชมรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

General care process
Pressure ulcer care process
CG0103
อัตราความชุกของแผลกดทับ
Pressure ulcer: Hospital acquires pressure ulcers
เป็นการเก็บข้อมูลความชุกของแผลกดทับ ซึ่งควรมีวิธีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนที่ชัดเจนสําหรับเป็นมาตรฐานในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ เมื่อนําไปวิเคราะห์ ข้อมูลมีความแม่นตรง สะท้อนระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลในระดับเดียวกันได้โดยให้ศึกษาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดได้จาก
เอกสารของชมรมเครือข่ายแผลกดทับ / Prevalence Pressure Ulcer Survey
ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาล
(a/b) x 100
a= จํานวนผู้ป่วยที่มีแผลกดทับทั้งหมด ในช่วงเวลาที่สํารวจ
b= จํานวนผู้ป่วยทั้งหมดที่มีอยู่ในโรงพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกัน (กลุ่มเป้าหมาย)

ทุก 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ครั้ง (ตัวชี้วัดรายครึ่งปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *

Prevalence rates over the last decade ranged from 10 to 18% in general
acute care, 2.3 to 28% in long term care – See more at:
http://www.nursingcenter.com/lnc/journalarticle?Article_ID=431272#sthash.47lh5C0k.dpuf

วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I ,สํานักการพยาบาลและชมรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
1 ตุลาคม 2557

ชมรมเครือข่ายแผลกดทับ / Prevalence Pressure Ulcer Survey
http://www.nursingcenter.com/lnc/journalarticle?Article_ID=431272
http://www.npuap.org/wpcontent/uploads/2012/05/summer04_newsletter.pdf
http://www.medscape.com/viewarticle/771234_4
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สําคัญ
(Care process: C)
- หมวด CE: Emergency Care Process (E)
- ประเภท CE01 ERCare Process
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Emergency care process
ER care process
CE0101
อัตราผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตได้รับยาต้านจุลชีพ ภายใน 3 ชั่วโมง
ER: Broad-spectrum antibiotic received in sepsis(in 3 hrs.)
1. ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตหมายถึง ภาวะ sepsis หรือการที่ผู้ป่วยมีอาการแสดงของ
การอักเสบทั่วตัว (systemic inflammation) ร่วมกับพบเชื้อจากการตรวจเพาะเชื้อจาก
เลือด หรือพบว่ามีการติดเชื้อที่ใดที่หนึ่งในร่างกาย (reference: surviving sepsis
campaign 2012) ซึ่งมี pdxหรือมีอาการแสดงตามรหัสโรค ICD-10 TM ที่กําหนด (ในที่นี้
หมายรวมถึงเฉพาะผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER) เท่านั้น)
2. การได้รับยาปฏิชีวนะ หมายถึง การที่ผู้ป่วย sepsis, severe sepsis, septic shock
ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 3ชั่วโมง นับตั้งแต่ระยะเวลาที่ผู้ป่วยมาถึงER จนถึงเวลาที่ได้รับยา
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
(a/b) x100
a = ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตที่ได้รับยาปฏิชีวนะใน 3ชั่วโมงเมื่อมาถึงห้อง
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล
b = ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตที่รับการตรวจรักษาที่ ER ทั้งหมดในเดือนนั้น
pdx = A40.0 – A41.9, or sdx= R57.2, R65.1
pdx = A40.0 – A41.9, or sdx= R57.2, R65.1
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

U.S.A. 2005(74.5% )
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I ,U.S.A. 2005
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Emergency care process
ER care process
CE0102
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาของผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน
ER: ED TIME-IN, TIME-OUT (ED=Emergency Department)
1. ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage as emergency patients) หมายถึง ผู้ป่วยอุบัติเหตุตามประเภท
ของ triage ระดับ 1ฉุกเฉินมาก Emergency Condition ภาวะที่มีอันตราย1A ความเสี่ยง
สูงต่อชีวิต Immediate life Threatening ต้องการตรวจรักษาทันทีไม่เกิน 4 นาที ซึ่งเป็น
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน(ไม่รวมกรณีเสียชีวิตผู้ป่วยคลินิกนอกเวลา ผู้ป่วยที่
จําเป็นต้องนอนรักษาที่ ED หรือรอ admit)
2. ระยะเวลา นับเริ่มตั้งแต่เข้ารับบริการ (Time-in) จนถึงออกจากห้องฉุกเฉิน (Time-out)
ซึ่งอาจเป็นการออกโดยจําหน่าย, admit, หรือ refer
3. กําหนดช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลทุกวันที่5, 15, 25 ช่วงเวลา 00.00-23.59
น. (24 ชั่วโมง) โดยเก็บข้อมูลทุก 1 เดือนๆ ละ 3 ครั้ง
Emergency Department Efficiency
a/b
a = ระยะเวลา (นาที) รวมทั้งหมดของผู้ป่วยฉุกเฉินมากที่มารับบริการในห้องฉุกเฉินใน
ช่วงเวลาที่กําหนด
b = จํานวนผู้ป่วยฉุกเฉินมาก (คน) ทั้งหมดที่มารับบริการในห้องฉุกเฉินในช่วงเวลาเดียวกัน
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
นาที

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference

วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

อาจเลือกจาก MBNQA Award Recipient
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I
The National Quality Measures Clearinghouse
Developer: The Joint Commission; 2013 Jan
1 ตุลาคม 2557

1. ปรับเกณฑ์ใหม่หลังจากทบทวนข้อมูล THIP I ที่ผ่านมา
2. การแบ่งระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน แบ่งเป็นระดับ ดังนี้
- ระดับ 1A ฉุกเฉินมาก มีความเสี่ยงสูงต่อชีวิต ต้องตรวจรักษาทันทีไม่เกิน 4 นาที (v/s:
วัดไม่ได้ BP ≤ 80/50 mmHg RR≤ 10 b/m เด็กชีพจรเบาเร็ว, อาการ: เรียกไม่
รู้สึกตัว GCS ≤ 8 Cardiac arrest, Cyanosis Respiratory arrest, Respiratory rate
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<10 Severe shock, Seizure status Cervical spine compromise)
- ระดับ 1B ภาวะเจ็บปวดรุนแรง อาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ต้องตรวจรักษาภายใน 10
นาที (v/s: BP ≥ 200/140 mmHg ≤ 90/50 mmHg PR ≥ 150 b/m ≤ 40 b/m RR
≥ 35 b/m, อาการ: Semi coma Chest pain ≥ 30 นาที Severe Behavior
Disorder Pain scale 9 - 10 GCS ≤ 13)
- ระดับ 2A ภาวะฉุกเฉิน ภาวะที่เสี่ยงต่อชีวิตหรือพิการ ต้องตรวจรักษาภายใน 20 นาที
(v/s: BP ≥ 180/130 mmHg >90/60 mmHg PR ≥ 120 b/m ≤ 50 b/m RR ≥ 30
b/m เด็กT ≥ 39 c, sub temp ผู้ใหญ่ T ≥ 40 c, อาการ: ระดับความรู้สึกตัว
เปลี่ยนแปลง หายใจไม่สะดวก หอบ ประวัติเลือดออก เช่น แท้ง, อาเจียนเป็นเลือด ชัก
มากกว่า 1 ครั้งใน 6 ชม. (ไม่ใช่อุบัติเหตุ) แขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยว ≤ 72 ชม.)
- ระดับ 2B ภาวะเจ็บปวดปานกลาง ต้องตรวจรักษาภายใน 30 นาที (v/s: BP ≥
180/120 mmHg <100/60 mmHg PR ≥100 b/m <60 b/m RR ≥ 26 b/m เด็ก
T>38.5 C ผู้ใหญ่ T >39 C, อาการ: Pain scale 7 - 8 History about Trauma
Non-specific abdominal pain)
- ระดับ 3ภาวะไม่ฉุกเฉิน เป็นภาวะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเล็กน้อย สามารถรอได้นาน 60
นาที (v/s: ปกติหรือเปลี่ยนแปลงจากค่าปกติ หรือเปลี่ยนแปลงจาก V/S เดิมเล็กน้อย
BP= 100/60- 180/120 mmHg P = 60-100 b/m เด็ก T <38.5 C ผู้ใหญ่ T <39 C
อาการ: Pain scale 5 - 9บาดแผลถลอกหรือแผลฉีกขาดที่ไม่ต้องเย็บแผล Known
patient with chronic symptoms)
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Emergency care process
ER care process
CE0103
ร้อยละระยะเวลาของผู้ป่วยฉุกเฉินมากที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน ภายใน 60 นาที
ER: ED TIME - IN, TIME - OUT within 60minutes (ED = Emergency Department)
1. ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage as emergency patients) หมายถึง ผู้ป่วยอุบัติเหตุตามประเภท
ของ triage ระดับ 1ฉุกเฉินมาก Emergency Condition ภาวะที่มีอันตราย1A ความเสี่ยง
สูงต่อชีวิต Immediate life Threatening ต้องการตรวจรักษาทันทีไม่เกิน 4 นาที ซึ่งเป็น
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน(ไม่รวมกรณีเสียชีวิตผู้ป่วยคลินิกนอกเวลา ผู้ป่วยที่
จําเป็นต้องนอนรักษาที่ ED หรือรอ admit)
2. ระยะเวลา นับเริ่มตั้งแต่เข้ารับบริการ (Time-in) จนถึงออกจากห้องฉุกเฉิน (Time-out)
ซึ่งอาจเป็นการออกโดยจําหน่าย, admit, หรือ refer
3. กําหนดช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลทุกวันที่5, 15, 25 ช่วงเวลา 00.00-23.59
น. (24 ชั่วโมง) โดยเก็บข้อมูลทุก 1 เดือนๆ ละ 3 ครั้ง
Emergency Department Efficiency
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วย 1A ที่สามารถให้การรักษาที่ ED ได้ภายใน 60 นาทีในรอบเดือนที่
ประเมิน
b = จํานวนผู้ป่วย 1A ทั้งหมดที่รับการตรวจรักษาที่ ED ในเดือนเดียวกัน
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference

วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

อาจเลือกจาก MBNQA Award Recipient
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
THIP I
The National Quality Measures Clearinghouse
Developer: The Joint Commission; 2013 Jan
1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

Emergency care process
ER care process
CE0104
ร้อยละผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตได้รับยาต้านจุลชีพ ภายใน 1 ชั่วโมง
ER: Broad-spectrum antibiotic received in sepsis(in 1 hr.)
การได้รับยาต้านจุลชีพ สําหรับผู้ป่วย ผู้ใหญ่ที่มีภาวะ severe sepsis / septic shock ที่
ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1ชั่วโมง เมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล (นับจากเวลาที่
ได้รับการวินิจฉัยจนถึงเวลาที่ให้ยา)โดยมีเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ Sepsis / Septic
shock(Reference Crit Care Med 2007; 35 (4): 1105 – 12) The criteria for
servere sepsis / septic shock
1. Two or more of the following four items
a. Temperature >38.3oC or <36.0oC
b. Heat rate >90 beats/min
c. Respiration >20 b/min d. Wbc. >12,000 or <4,000/mm3, or >10% bandemia

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

2. A suspected infection
3. SBP <90 mmHg. after 20 mL/kg fluid bolus or lactate >4 mmol/L
ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
(a/b) x100
a = ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตที่ได้รบั ยาปฏิชีวนะใน 1ชั่วโมงเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินรพ.

b = ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตที่รับทั้งหมดในเดือนนั้น
pdx = A40.0 – A41.9, or sdx = R57.2, R65.1
pdx = A40.0 – A41.9, or sdx = R57.2, R65.1
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

Crit Care Med 2007; 35 (4): 1105 – 12
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
THIP I
1ตุลาคม 2557

2012Surviving Sepsis Recommendations CDC.pdf หน้า 4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23442987
http://www.sccm.org/Documents/SSC-Guidelines.pdf
http://news.aapc.com/index.php/2011/04/understand-how-icd-10-expands-sepsis-coding/
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สําคัญ
(Care process: C)
- หมวด CI: IntensiveCare Process(I)
- ประเภทCI01 SepsisCare Process
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Intensive care process
Sepsis care process
CI0101
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
Sepsis: Fatality rate of sepsis
1. การเสียชีวิตของผู้ป่วยในหมายถึงการเสียชีวิตของผู้ป่วยขณะที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วย
ใน โดยมีระยะเวลาการนอนพักรักษานานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป
2. ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตหมายถึง ภาวะ sepsis หรือการที่ผู้ป่วยมีอาการแสดงของ
การอักเสบทั่วตัว (systemic inflammation) ร่วมกับพบเชื้อจากการตรวจเพาะเชื้อจาก
เลือด หรือพบว่ามีการติดเชื้อที่ใดที่หนึ่งในร่างกาย (reference : surviving sepsis
campaign 2012) ซึ่งมี pdx หรือ sdx หรือมีอาการแสดงตามรหัสโรค ICD-10 TM ที่
กําหนด
เพื่อประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
(a/b) x 100
a = จํานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตทั้งหมดที่รับไว้ในโรงพยาบาลที่เสียชีวิต
b = จํานวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตทั้งหมดที่รับไว้ในโรงพยาบาล
pdx = A40.0 - A40.9, A41.0 - A41.9, R57.2, R65.1 ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ sdx
= A40.0 - A40.9, A41.0 - A41.9, R57.2, R65.1 และเสียชีวิตด้วยสาเหตุจาก sepsis
A40.0 - A40.9, A41.0 - A41.9, R57.2, R65.1
ทุกเดือน (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ปี 2555 – 2557 ข้อมูลจาก สปสช. ร้อยละ 17 ---> 15
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
สธ., สปสช., นโยบายรัฐมนตรีฯ ปีงบ 58
1 ตุลาคม 2558
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กลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
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แผนผังภาพรวม กลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
หมวด

SI

ระบบควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
(Infectious control system)

ประเภท
01 VAP
02 BSI
03 CUTI
04 SSI
05 HAI

SL ระบบ Laboratory system

01 Blood Bank

SH ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

01 HRM

(Human resource system)

02 HRD
03 HRH

SF ระบบบริหารการเงินการคลัง

01 Financial

(Financial system)

SC ระบบบริการประชาชน

01 Customer Service

(Customer service system)

SG ระบบอภิบาลองค์กร

01 Governance

(Governance system)

SS ระบบการทําให้ปราศจากเชื้อ

01 Sterilization and Services System

(Sterilization system)

SM ระบบยา(Medication system)

01 Medication Use
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3. บัญชีตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ(System: S)
3.1หมวด SI: Infection Control System (I)
3.1.1 SI01 VAP
รหัส
SI0101

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ภาพรวม)
VAP: Ventilator-associated Pneumonia (All)

หน้า
182

SI0102

อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (เฉพาะผูป้ ว่ ยที่นอนใน
ICU)
VAP: Ventilator-associated Pneumonia (ICU)
อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ของผู้ป่วยที่อยู่นอก
ห้อง ICU
VAP: Ventilator-associated Pneumonia Outside ICU

183

SI0103

184

3.1.2 SI02 BSI
รหัส
SI0201

SI0202

SI0203

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง
(ภาพรวม)
BSI: CABSI (All)
อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง ของ
ผู้ป่วยใน ICU
BSI: CABSI in ICU
อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง ของ
ผู้ป่วยนอก ICU
BSI: CABSI Outside ICU

หน้า
186

187

188

3.1.3SI03 CAUTI
รหัส
SI0301
SI0302

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ (ภาพรวม)

CAUTI: CAUTI (All)
อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ (เฉพาะ
ผู้ป่วยทีน่ อนใน ICU)
CAUTI: CAUTI in ICU
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หน้า
190
191

176

รหัส
SI0303

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ (เฉพาะ
ผู้ป่วยทีน่ อนรักษานอก ICU)
CAUTI: CAUTI Outside ICU

หน้า
192

3.1.4SI04 SSI: ยังไม่มีรายการตัวชี้วดั ให้เปรียบเทียบ
3.1.5SI05 HAI: ยังไม่มีรายการตัวชีว้ ัดให้เปรียบเทียบ
3.2หมวด SL: Laboratory system (L)
3.2.1SL01 Blood Bank
รหัส
*SL0101

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราส่วนการขอใช้โลหิตต่อการใช้โลหิตจริง
Crossmatch-to-transfusion Ratios (C:T)

หน้า
194

3.3หมวด SH: Human Resource System (H)
3.3.1SH01 Human Resource Management (HRM)
รหัส
SH0101
SH0102
SH0103
SH0104
SH0105
SH0106
SH0107

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการลาออกของบุคลากร
HRM: Turnover Rate
ร้อยละบุคลากรที่บาดเจ็บจากการทํางาน
HRM: Employee Work-related Injury
ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วยจากการทํางาน
HRM: Employee Work-related Illness
อัตราการลาออก ของแพทย์/ทันตแพทย์
HRM: Turnover Rate of Physicial/ Dentist
อัตราการลาออก ของพยาบาลวิชาชีพ
HRM: Turnover Rate of Nurses
อัตราการลาออก ของบุคลากรสาย Allied Health
HRM: Turnover Rate of Allied Health Personnel
อัตราการลาออก ของบุคลากรสายสนับสนุน
HRM: Turnover Rate of Back Office Personnel
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หน้า
196
197
198
199
200
201
202

177

3.3.2SH02 Human Resource Development (HRD)
รหัส
SH0201

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจต่อบรรยากาศองค์กรโดยรวมของแพทย์/ ทันตแพทย์
HRD: Percentage of Physician/ Dentist Satisfaction (level 4-5)

หน้า
204

SH0202

ร้อยละความพึงพอใจต่อบรรยากาศองค์กรโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพ
HRD: Percentage of Nurse Satisfaction (level 4-5)
ร้อยละความพึงพอใจต่อบรรยากาศองค์กรโดยรวมของบุคลากรสาย Allied
Health
HRD: Percentage of Allied Health Personel Satisfaction (level 4-5)
สัดส่วนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีของแพทย์/ ทันตแพทย์
HRD: Training Hour per Person per Year (doctor / dentist)
สัดส่วนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีของพยาบาลวิชาชีพ
HRD: Training Hour per Person per Year (nurse)
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของแพทย์/ ทันตแพทย์
(ค่าเฉลี่ย)
HRD: Percentage of Physician/ Dentist Satisfaction (average)
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของแพทย์/ทันตแพทย์
(ระดับ 1-2)
HRD: Percentage of Physician/ Dentist Satisfaction (level 1-2)
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ
(ค่าเฉลี่ย)
HRD: Percentage of Nurse Satisfaction (average)
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ
(ระดับ 1-2)
HRD: Percentage of Nurse Satisfaction (level 1-2)
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสาย
Allied Health (ค่าเฉลี่ย)
HRD: Percentage of Allied Health Personel Satisfaction (average)
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสาย
Allied health (ระดับ 1-2)
HRD: Percentage of Allied Health Personel Satisfaction (level 1-2)

205

SH0203

SH0204
SH0205
SH0206

SH0207

SH0208

SH0209

SH0210

SH0211
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209

210

211
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213

214
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รหัส
SH0212

SH0213

SH0214

SH0215
SH0216

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสาย
สนับสนุน (ค่าเฉลี่ย)
HRD: Percentage of Back Office Personel Satisfaction (average)
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสาย
สนับสนุน (ระดับ 4-5)
HRD: Percentage of Back Office Personel Satisfaction (level 4-5)
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสาย
สนับสนุน (ระดับ 1-2)
HRD: Percentage of Back Office Personel Satisfaction (level 1-2)
สัดส่วนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีของบุคลากรสาย Allied Health
HRD: Training Hour per Person per Year of Allied Health Personel
สัดส่วนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีของบุคลากรสายสนับสนุน
HRD: Training Hour per Person per Year of Back Office Personel

หน้า
215

216

217

218
219

3.3.3SH03 Human Resources and Occupational Health (HRH)
รหัส
SH0301

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราความถี่การบาดเจ็บ/ เจ็บป่วยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงาน
HRH: Injury (Illnesses) Frequency Rate (IFR)
*SH0302 อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บของบุคลากรกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
HRH:Injury Severity Rate (ISR)

หน้า

SH0303

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บของบุคลากรกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
HRH: Injury Severity Rate (ISR)

224

SH0304

ผ่านเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล
(ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค) ระดับ 5
HRH:Occupational Risk Assessment of Health Care Personnel
ผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับโรงพยาบาล องค์ประกอบที่ 2
(ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค)
HRH: Occupational Risk Assessment of Health Care Personnel
(component 2) of Standard of Occupational Health Services for
Hospital

226

SH0305
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รหัส
SH0306

SH0307

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราความถี่การบาดเจ็บ/ เจ็บป่วยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงาน ของ
บุคลากรกลุ่มสัมผัสผูป้ ่วยโดยตรง
HRH: Injury (illnesses) Frequency Rate : IFR of Direct Contact with
Patients
อัตราความถี่การบาดเจ็บ/ เจ็บป่วยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงาน ของ
บุคลากรกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผูป้ ่วยโดยตรง
HRH: Injury (illnesses) Frequency Rate : IFR of non Direct Contact with
Patients

หน้า
229

231

3.4หมวด SF: Financial System (F)
3.4.1 SF01 Finance and Accounting
รหัส
SF0101

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
Financial: Current Ratio

หน้า
234

SF0102

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง)
Financial: Quick Ratio

235

SF0103

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
Financial: Fixed Asset Turnover

236

SF0104

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บลูกหนีค้ ่ารักษาสุทธิ
Financial: Average Collection Period for Account Receivables

237

SF0105

อัตรากําไรสุทธิ
Financial: Net Profit Margin

238

SF0106

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
Financial: Return On Asset (ROA)

239
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3.5หมวด SC: Customer Service System (C)
3.5.1SC01Customer Service
รหัส
SC0101
SC0102
SC0103
SC0104
SC0105

SC0106

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก (ภาพรวม)
Customer: Percentage of Outpatient Satisfaction (overview)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยใน (ภาพรวม)
Customer: Percentage of Inpatient Satisfaction (overview)
ร้อยละของผูป้ ว่ ยนอกที่จะกลับมาใช้บริการซ้ํา
Customer: Percentage of Outpatients who Return to Receive Care
ร้อยละของผูป้ ว่ ยในที่จะกลับมาใช้บริการซ้ํา
Customer: Percentage of Inpatients who Return to Receive Care
ร้อยละของผูป้ ว่ ยนอกที่จะแนะนําญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการ
Customer: Percentage of Outpatients who would Recommend Friends
or Family to Receive Care at this Facility
ร้อยละของผูป้ ว่ ยในที่จะแนะนําญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการ
Customer: Percentage of Inpatients who would Recommend Friends
or Family to Receive Care at this Facility

หน้า
241
242
243
244
245

246

3.6หมวด SG: Governance System (G)
3.6.1SG01 Governance
รหัส
SG0104

ชื่อตัวชี้วัด
สัดส่วนของขยะรีไซเคิล
Governance: Percentage of Recycled Waste

หน้า
248

3.7หมวด SS: Sterilization System (S)
3.7.1 SS01 Sterilization and Services System
รหัส
SS0101

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์
CSSD: Rate of Examination of Effective Sterilisation
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รหัส
SS0102

SS0103

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการจัดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ถูกต้องครบถ้วน
CSSD: Rate of Exact Medical Equipment Prepared for Specific
Procedures
อัตราการจ่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้หน่วยงานถูกต้อง
CSSD: Rate of Medical Supplies which are Accurately Provided by the
CSSD

หน้า
251

252

3.8หมวด SM: Medication System (M)
3.8.1 SM01 Medication Use
รหัส
SM0102

SM0103

ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
Medication Use: Antibiotic Prescribing Rate on Upper Respiratory
Infection
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

หน้า
254

255

Medication Use: Antibiotic Prescribing Rate on Acute Diarrhea
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
- หมวด SI: InfectionControl System (I)
- ประเภทSI01 Ventilator-associated Pneumonia (VAP)
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Infection control system
Ventilator-associated Pneumonia (VAP)
SI0101
อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ(ภาพรวม)
VAP: Ventilator-associated Pneumonia (All)
การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วยในจากทุกหอผู้ป่วย โดยนับ
รวมผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในและนอกห้อง ICU (Ventilator-associated Pneumonia: VAP)
หมายถึง ภาวะปอดอักเสบที่เกิดขึ้นใหม่ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ
โดยเกิดหลังจากผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจนานกว่า 48 ชั่วโมง หรือหลังจากถอดเครื่องช่วย
หายใจภายใน 24ชั่วโมง(the ventilator was in place on the date of event or the
day before)
ประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
(a/b) x 1,000
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งหมด
b = จํานวนวันนอนผู้ป่วยในที่ใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ต่อ 1,000 วันนอนผู้ป่วยในที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference

วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

Definition CDC 2014
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I
2012http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/progress-report/hai-progress-report.pdf
รายงานผลการศึกษาในหอผู้ป่วยสามัญ อายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช
http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(10)00987-9/abstract
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับเวลาหลังจากถอดเครื่องช่วยหายใจภายใน 48 เป็น 24 ชั่วโมง ตาม US-CDC

Thailand Hospital Indicator Project: THIP

184

หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Infection control system
Ventilator-associated Pneumonia (VAP)
SI0102
อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจใน ICU
VAP: Ventilator-associated Pneumonia in ICU (VAP in ICU)
- การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วยที่รักษาในห้อง ICU
(Ventilator-associated Pneumonia: VAP) (in ICU) หมายถึง ภาวะปอดอักเสบที่เกิดขึ้นใหม่
ในผู้ปว่ ยที่รักษาในห้อง ICU ที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยเกิดหลังจากผู้ปว่ ยใช้
เครื่องช่วยหายใจนานกว่า 48 ชัว่ โมง หรือหลังจากถอดเครื่องช่วยหายใจภายใน 24 ชั่วโมง(the
ventilator was in place on the date of event or the day before) (หากรพ. มีหลาย ICU
ให้รวมยอดจากทุก ICU)
- ไอ ซี ยู คือ หอผูป้ ่วยจําเพาะที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีโรคหรือการบาดเจ็บรุนแรงจน
อาจเสียชีวิต โดยการรักษาเหตุของโรคและการรักษาประคับประคองเพื่อรอให้อวัยวะที่เสื่อมสภาพ
กลับฟื้นมาทํางาน ร่วมกับการติดตามเฝ้าระวังโดยบุคลากรและการใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
(a/b) x 1,000
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยใน ICU
ทั้งหมด
b = จํานวนวันนอนผู้ป่วยในที่รักษาในห้อง ICU ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งหมดในช่วงเวลา
เดียวกัน
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ต่อ 1,000 วันนอนผู้ป่วยในที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

Definition CDC 2014
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I
2012http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/progress-report/hai-progress-report.pdf
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับเวลาหลังจากถอดเครื่องช่วยหายใจภายใน 48 เป็น 24 ชั่วโมง ตาม US-CDC และเพิ่ม
นิยามของห้อง ไอ ซี ยู (ICU)

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Infection control system
Ventilator-associated Pneumonia (VAP)
SI0103
อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยที่อยู่นอกห้องICU
VAP: Ventilator-associated Pneumonia outside ICU (VAPoutside ICU)
- การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ของผู้ป่วยที่อยู่นอกห้อง ICU(VAP
outside ICU)โดยนับเฉพาะผู้ป่วยที่รักษาอยู่นอกห้อง ICU หมายถึง ภาวะปอดอกเสบที่
เกิดขึ้นใหม่ในผู้ป่วยที่รักษาอยู่นอกห้อง ICU ทั้งหมดที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วย
หายใจ โดยเกิดหลังจากผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจนานกว่า 48 ชั่วโมง หรือหลังจากถอด
เครื่องช่วยหายใจภายใน 24 ชั่วโมง (the ventilator was in place on the date of
event or the day before)
- ไอ ซี ยู คือ หอผู้ป่วยจําเพาะที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีโรคหรือการบาดเจ็บรุนแรง
จนอาจเสียชีวิต โดยการรักษาเหตุของโรคและการรักษาประคับประคองเพื่อรอให้อวัยวะที่
เสื่อมสภาพกลับฟื้นมาทํางาน ร่วมกับการติดตามเฝ้าระวังโดยบุคลากรและการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด
ประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
(a/b) x 1,000
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยที่รักษาอยู่
นอกห้องICU ทั้งหมด
b = จํานวนวันนอนผู้ป่วยในที่รักษาอยู่นอกห้อง ICUที่ใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งหมดใน
ช่วงเวลาเดียวกัน
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ต่อ 1,000 วันนอนผู้ป่วยในที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

Definition CDC 2014
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
1ตุลาคม 2558
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
- หมวด SI: Infection Control System (I)
- ประเภทSI02 Blood Stream Infection (BSI)
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Infection control system
Blood Stream Infection (BSI)
SI0201
อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง
BSI: Catheter-associated blood stream infection
เป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดหลังจากใส่สายสวนหลอดเลือดส่วนกลางมากกว่า 48ชั่วโมง
และเมื่อถอดสายสวนหลอดเลือดออกภายใน 24* ชั่วโมง (* in place on the date of
event or the day before)ของผู้ป่วยใน จากทุกหอผู้ป่วยโดยนับรวมผู้ป่วยทั้งที่อยู่ใน
และนอกห้อง ICU
ประเมินผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง
(a/b) x 1,000
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยใส่สาย central line ทั้งหมด
b = จํานวนวันรวมที่ผู้ป่วยใส่สาย central line ทั้งหมด
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ต่อ 1,000วันที่คาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I ,CDC, January 2014, NSW Health
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับเวลาหลังจากถอดสายสวนหลอดเลือดออกภายใน 48 เป็น 24 ชั่วโมง ตาม US-CDC
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Infection control system
Blood Stream Infection (BSI)
SI0202
อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลางของผู้ป่วยใน ICU
BSI: Catheter-associated blood stream infection in ICU
- ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดหลังจากใส่สายสวนหลอดเลือดส่วนกลางมากกว่า 48ชั่วโมง
และเมื่อถอดสายสวนหลอดเลือดออกภายใน 24* ชั่วโมง (* in place on the date of
event or the day before) สําหรับผู้ป่วยที่รักษาในห้อง ICU(หากรพ. มีหลาย ICU ให้
รวมยอดจากทุก ICU)
- ไอ ซี ยู คือ หอผู้ป่วยจําเพาะที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีโรคหรือการบาดเจ็บรุนแรง
จนอาจเสียชีวิต โดยการรักษาเหตุของโรคและการรักษาประคับประคองเพื่อรอให้อวัยวะที่
เสื่อมสภาพกลับฟื้นมาทํางาน ร่วมกับการติดตามเฝ้าระวังโดยบุคลากรและการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด
ประเมินผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหลอดเลือดส่วนกลางขณะนอนใน ICU
(a/b) x 1,000
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยใส่สาย central line ของผู้ป่วยที่
นอนใน ICU
b = จํานวนวันรวมที่ผู้ป่วยใน ICUที่ใส่สาย central line
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ต่อ 1,000วันที่คาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I , CDC , January 2014
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับเวลาหลังจากถอดสายสวนหลอดเลือดออกภายใน 48 เป็น 24 ชั่วโมง ตาม US-CDC
และเพิ่มนิยามของห้อง ไอ ซี ยู (ICU)

หมายเหตุ
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Infection control system
Blood Stream Infection (BSI)
SI0203
อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลางของผู้ป่วยนอก
ICU
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
BSI: Catheter-associated blood stream infectionoutside ICU
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ - ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดหลังจากใส่สายสวนหลอดเลือดส่วนกลางมากกว่า 48ชั่วโมง
ตัวชี้วัด
และเมื่อถอดสายสวนหลอดเลือดออกภายใน 24*ชั่วโมง (* in place on the date of
event or the day before)โดยนับเฉพาะผู้ป่วยที่รักษานอกห้อง ICUทั้งหมด
- ไอ ซี ยู คือ หอผู้ป่วยจําเพาะที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีโรคหรือการบาดเจ็บรุนแรง
จนอาจเสียชีวิต โดยการรักษาเหตุของโรคและการรักษาประคับประคองเพื่อรอให้อวัยวะที่
เสื่อมสภาพกลับฟื้นมาทํางาน ร่วมกับการติดตามเฝ้าระวังโดยบุคลากรและการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 1,000
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยใส่สาย central line ของผู้ป่วยที่
นอนนอกICU
ตัวหาร
b = จํานวนวันรวมที่ผู้ป่วยนอกICUที่ใส่สาย central line
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ต่อ 1,000วันที่คาสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
1ตุลาคม 2558
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
- หมวดSI:Infection Control System (I)
- ประเภท SI03 Catheter-associated Urinary Tract Infection (CAUTI)
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Infection control system
Catheter-associated urinary tract infection (CAUTI)
SI0301
อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ
CAUTI: Catheter-associated urinary tract infection
เป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ(นับเฉพาะชนิดที่มีอาการ ไม่นับการติดเชื้อที่ไม่มี
อาการ(Asymptomatic bacteriuria) แต่มีการติดเชื้อในเลือดโดยเชื้อในเลือดเป็นชนิด
เดียวกับที่พบในปัสสาวะ) อันเป็นผลมาจากการคาสายสวนปัสสาวะเกิน 48ชั่วโมง และหลัง
เอาสายสวนปัสสาวะออกภายใน 24* ชั่วโมง (* in place on the date of event or the
day before)ของผู้ป่วยใน จากทุกหอผู้ป่วยโดยนับรวมผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในและนอกห้อง ICU
ประเมินผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ
(a/b) x 1,000
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะทั้งหมด
b = จํานวนวันรวมที่ผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะทั้งหมด
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ต่อ 1,000วันที่คาสายสวนปัสสาวะ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I ,CDC, NHSN, January 2014
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับเวลาหลังจากถอดสายสวนหลอดเลือดออกภายใน 48 เป็น 24 ชั่วโมง ตาม US-CDC
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Infection control system
Catheter-associated urinary tract infection (CAUTI)
SI0302
อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะของผู้ป่วยใน ICU
CAUTI: Catheter-associated urinary tract infectionin ICU
การติดเชื้อของผู้ป่วยในระบบทางเดินปัสสาวะ (นับเฉพาะชนิดที่มีอาการ ไม่นับการติดเชื้อ
ที่ไม่มีอาการ(Asymptomatic bacteriuria) แต่มีการติดเชื้อในเลือดโดยเชื้อในเลือดเป็น
ชนิดเดียวกับที่พบในปัสสาวะ) อันเป็นผลมาจากการคาสายสวนปัสสาวะเกิน 48ชั่วโมง และ
หลังเอาสายสวนปัสสาวะออกภายใน 24* ชั่วโมง (* in place on the date of event or
the day before) สําหรับผู้ป่วยที่รักษาในห้อง ICU(หากรพ. มีหลาย ICU ให้รวมยอดจาก
ทุก ICU)
- ไอ ซี ยู คือ หอผู้ป่วยจําเพาะที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีโรคหรือการบาดเจ็บรุนแรง
จนอาจเสียชีวิต โดยการรักษาเหตุของโรคและการรักษาประคับประคองเพื่อรอให้อวัยวะที่
เสื่อมสภาพกลับฟื้นมาทํางาน ร่วมกับการติดตามเฝ้าระวังโดยบุคลากรและการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด
ประเมินผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะขณะนอนใน ICU
(a/b) x 1,000
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะของ
ผู้ป่วยที่นอนใน ICU
b = จํานวนวันรวมที่ผู้ป่วยใน ICU ที่คาสายสวนปัสสาวะทั้งหมด
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ต่อ 1,000วันที่คาสายสวนปัสสาวะ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
THIP I , CDC , NHSN, January 2014
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2558
ปรับเวลาหลังจากถอดสายสวนหลอดเลือดออกภายใน 48 เป็น 24 ชั่วโมง ตาม US-CDC
และเพิ่มนิยามของห้อง ไอ ซี ยู (ICU)

หมายเหตุ

Thailand Hospital Indicator Project: THIP

193

หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Infection control system
Catheter-associated urinary tract infection (CAUTI)
SI0303
อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะของผู้ป่วยนอกICU
CAUTI: Catheter-associated urinary tract infectionoutside ICU
- การติดเชื้อของผู้ป่วยในระบบทางเดินปัสสาวะ(นับเฉพาะชนิดที่มีอาการ ไม่นับการติดเชื้อ
ที่ไม่มีอาการ(Asymptomatic bacteriuria)แต่มีการติดเชื้อในเลือดโดยเชื้อในเลือดเป็น
ชนิดเดียวกับที่พบในปัสสาวะ)อันเป็นผลมาจากการคาสายสวนปัสสาวะเกิน 48ชั่วโมงและ
หลังเอาสายสวนปัสสาวะออกภายใน 24* ชั่วโมง (* in place on the date of event or
the day before)เฉพาะผู้ป่วยที่รักษานอกห้อง ICU
- ไอ ซี ยู คือ หอผู้ป่วยจําเพาะที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีโรคหรือการบาดเจ็บรุนแรง
จนอาจเสียชีวิต โดยการรักษาเหตุของโรคและการรักษาประคับประคองเพื่อรอให้อวัยวะที่
เสื่อมสภาพกลับฟื้นมาทํางาน ร่วมกับการติดตามเฝ้าระวังโดยบุคลากรและการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด
ประเมินผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ
(a/b) x 1,000
a = จํานวนครั้งของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะของ
ผู้ป่วยที่นอนนอกห้องICU
b = จํานวนวันรวมที่ผู้ป่วยนอกห้องICUที่คาสายสวนปัสสาวะทั้งหมด
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ต่อ 1,000วันที่คาสายสวนปัสสาวะ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
1ตุลาคม 2558
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
- หมวด SL: Laboratory System (L)
- ประเภทSL01 Blood Bank
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference

วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

Laboratory System: L
Blood Bank
SL0101
อัตราส่วนการขอใช้โลหิตต่อการใช้โลหิตจริง
Crossmatch-to-transfusion Ratios (C:T)
1) อัตราส่วนการขอใช้โลหิตต่อการใช้โลหิตจริง หมายถึง อัตราส่วนของ จํานวนโลหิตที่ทํา
การ Crossmatch ต่อ จํานวนโลหิตที่ถูกนําไป Transfused ในเดือนที่ทําการเก็บข้อมูล
2) การขอใช้โลหิตมากเกินความจําเป็น หมายถึง อัตราส่วนของการขอใช้โลหิตที่มีค่า C:T
มากกว่า 2
3) อัตราส่วนการขอใช้โลหิตต่อการใช้โลหิตจริง ช่วยสะท้อนผลลัพธ์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการขอใช้โลหิต ลดการขอใช้โลหิตอย่างไม่จําเป็น, มีโลหิตสํารอง
หมุนเวียนใช้เพียงพอ, ลดการทิ้งโลหิตจากสาเหตุหมดอายุ, และ ลด Workload
ประเมินประสิทธิภาพของการขอใช้โลหิต
C:T ratio = (a/b)
a = จํานวน units ของโลหิตที่ทําการ Crossmatch ในเดือนที่ทําการเก็บข้อมูล
b = จํานวน units ของโลหิตที่ถูกนําไป Transfused ในเดือนที่ทําการเก็บข้อมูล

ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
อัตราส่วน
อัตราส่วน ต่ํากว่า 1.0 หรือ สูงกว่า 3.0
AABB Technical Manual 2014
ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย/อ้างอิงจาก 1) DunbarNM. Hospital Storage,
Monitoring,Pretransfusion Processing, Distribution, and Inventory
Management of Blood Components inFung MK et ed.Technical Manual 18th
ed. Bethesda MD:AABB 2014, 2) Friedman BA, Oberman HA, Chadwick AR,
Kingon KI. The maximum surgical blood order schedule and Surgical blood
use in the United States. Transfusion1976; 380-7., 3) British Committee for
Standards in Haematology BloodTransfusion Tash Force. Guidelines for
Implementation of a Maximum Surgical Blood Order
Schedule.Clin.lab.Haemat.1990; 12:321-7.
1ตุลาคม 2559
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
- หมวด SH: Human Resource System (H)
- ประเภทSH01 Human ResourceManagement (HRM)
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human resourcemanagement (HRM)
SH0101
อัตราการลาออกของบุคลากร
HRM: Turnover rate of personnel
1. การลาออกของบุคลากร หมายถึง การที่บุคลกร (รวมทุกประเภททุกตําแหน่ง) ของ
องค์กรลาออกโดยสมัครใจ ไม่นับกลุ่มที่ให้ออก, ไล่ออก, ปลดออก, เกษียณอายุ, เข้า
โครงการเกษียณก่อนอายุ, ถึงแก่กรรม และโอน ย้าย
2. ค่าเฉลี่ยของจํานวนบุคลากรที่ลาออกในรอบปีงบประมาณ หมายถึง ผลรวมของจํานวน
บุคลากรที่ลาออกทั้งหมดในรอบปีงบประมาณ หารด้วย 12
3. ค่าเฉลี่ยของจํานวนบุคลากร ณ วันแรกและวันสุดท้ายของปีงบประมาณ หมายถึง
ผลรวมของจํานวนบุคลากรที่คงอยู่ณ วันแรกและวันสุดท้ายของปีงบประมาณ หารด้วย 2
ประเมินประสิทธิผลขององค์กร
(a/b) x 100
a = ค่าเฉลี่ยของจํานวนบุคลากรที่ลาออกในรอบปีงบประมาณ
b = ค่าเฉลี่ยของจํานวนบุคลากร ณ วันแรกและวันสุดท้ายของปีงบประมาณเดียวกัน
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี

G

1 ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human resourcemanagement (HRM)
SH0102
ร้อยละบุคลากรที่บาดเจ็บจากการทํางาน
HRM: Employee work-related injury
1. บุคลากร (employee) หมายถึง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายใต้การจ้างงานหรือภายใต้การ
ดูแลขององค์กรโดยตรง
2. การบาดเจ็บจากการทํางาน (work-related injury)หมายถึง การบาดเจ็บที่เกิดจาก
อุบัติเหตุที่มีเหตุการณ์เกิดที่ชัดเจน มีกลไกการเกิดที่ชัดเจน เช่น เข็มทิ่มตํา สะดุด
เครื่องจักรหนีบ ของหล่นทับก่อให้เกิดการบาดเจ็บโดยตรงที่กระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น หลอด
เลือด หรือเส้นประสาท
3. จํานวนบุคลากรเฉลี่ยปีงบประมาณ หมายถึง ผลรวมของจํานวนบุคลากรที่คงอยู่ณ วัน
แรกและวันสุดท้ายของปีงบประมาณ หารด้วย 2
เพื่อเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการทํางานในบุคลากร
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการบาดเจ็บจากการทํางาน
b = จํานวนบุคลากรเฉลี่ยปีงบประมาณ
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

จํานวนผู้เข้าฝึกงาน/ นักศึกษาแบ่งเป็นหลายชั้นปี กิจกรรมที่มอบหมาย อาจไม่ได้เข้ามามี
ส่วนในการดูแลผู้ป่วยทั้งหมด และการติดตามผลการวินิจฉัยว่ามีภาวะโรคจากการฝึกงาน
อาจไม่ได้แสดงผลในช่วงเวลาที่อยู่ในความดูแล เป็นไปได้ยากการแยกกลุ่มเพื่อวิเคราะห์
น่าจะสะท้อนคุณภาพมากกว่าและบางมหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลแยกจากกัน
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human resourcemanagement (HRM)
SH0103
ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วยจากการทํางาน
HRM: Employee work-related illness
1. บุคลากร (employee) หมายถึง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายใต้การจ้างงานหรือภายใต้การ
ดูแลขององค์กรโดยตรง
2. การเจ็บป่วยจากการทํางาน (work-related illness)หมายถึง การเจ็บป่วยที่เกิดจากการ
สัมผัสสิ่งที่เป็นอันตรายในการทํางาน (แสง เสียง รังสี ความสั่นสะเทือน ความร้อน สารเคมี
ยาเคมีบําบัด เชื้อโรค ฝุ่นละอองต่าง ๆ) รวมถึง การเจ็บป่วยซึ่งไม่ได้เกิดโดยตรงจากการ
ทํางาน แต่การทํางานทําให้การเจ็บป่วยเป็นมากขึ้น ได้แก่ ปวดหลัง และความเครียดจาก
งาน
3. จํานวนบุคลากรเฉลี่ยปีงบประมาณ หมายถึง ผลรวมของจํานวนบุคลากรที่คงอยู่ณ วัน
แรกและวันสุดท้ายของปีงบประมาณ หารด้วย 2
เพื่อเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากการทํางานในบุคลากร
(a/b) x 100
a = จํานวนครั้งของการเจ็บป่วยจากการทํางาน
b = จํานวนบุคลากรเฉลี่ยปีงบประมาณ
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

จํานวนผู้เข้าฝึกงาน/ นักศึกษาแบ่งเป็นหลายชั้นปี กิจกรรมที่มอบหมาย อาจไม่ได้เข้ามามี
ส่วนในการดูแลผู้ป่วยทั้งหมด และการติดตามผลการวินิจฉัยว่ามีภาวะโรคจากการฝึกงาน
อาจไม่ได้แสดงผลในช่วงเวลาที่อยู่ในความดูแล เป็นไปได้ยากการแยกกลุ่มเพื่อวิเคราะห์
น่าจะสะท้อนคุณภาพมากกว่าและบางมหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลแยกจากกัน
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human resourcemanagement (HRM)
SH0104
อัตราการลาออก ของแพทย์/ทันตแพทย์
HRM:Turnover rate of physicial/ dentist
คํานวณในกลุ่มที่ลาออกโดยสมัครใจ ไม่นับกลุ่มที่ให้ออก ไล่ออก ปลดออก เกษียณอายุ เข้า
โครงการเกษียณก่อนอายุ ถึงแก่กรรม และโอน ย้าย โดยแยกเป็นกลุ่มวิชาชีพและไม่ใช่
วิชาชีพ
ประเมินประสิทธิผลขององค์กร
(a/b) x 100
a = จํานวนแพทย์/ทันตแพทย์ที่ลาออกในแต่ละไตรมาส
b = จํานวนแพทย์/ทันตแพทย์ทั้งหมด ณ วันสุดท้ายของไตรมาสนั้น
ทุก 3 เดือน (ตัวชี้วัดรายไตรมาส)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human resourcemanagement (HRM)
SH0105
อัตราการลาออก ของพยาบาลวิชาชีพ
HRM:Turnover rate of nurses
คํานวณในกลุ่มที่ลาออกโดยสมัครใจ ไม่นับกลุ่มที่ให้ออก ไล่ออก ปลดออก เกษียณอายุ เข้า
โครงการเกษียณก่อนอายุ ถึงแก่กรรม และโอน ย้าย โดยแยกเป็นกลุ่มวิชาชีพและไม่ใช่
วิชาชีพ
ประเมินประสิทธิผลขององค์กร
(a/b) x 100
a = จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่ลาออกในแต่ละไตรมาส
b = จํานวนพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด ณ วันสุดท้ายของไตรมาสนั้น
ทุก 3 เดือน (ตัวชี้วัดรายไตรมาส)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Human resource system
Human resourcemanagement (HRM)
SH0106
อัตราการลาออก ของบุคลากรสาย Allied Health
HRM:Turnover rate of allied health personnel
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. บุคลากรสาย Allied health หมายถึง บุคลากรในกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง (ยกเว้น
ตัวชี้วัด
แพทย์/ ทันตแพทย์/ พยาบาลวิชาชีพ) และไม่ใช่บุคลากรสายสนับสนุน (Back office)
2. บุคลากรกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, ผดุง
ครรภ์วิชาชีพ, เภสัชกร, ผู้ช่วยแพทย์, จนท.ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, นัก
กายภาพบําบัด, โภชนากร, นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย, นักทัศนมาตรวิชาชีพ, นักอาชีว
บําบัด, จนท.เทคนิคพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการ, ผู้ช่วยเภสัชกร, จนท.อุปกรณ์
การแพทย์เทียม, พนง. การพยาบาล, ผู้ช่วยทันตแพทย์, จนท.เวชระเบียนและข้อมูล
สุขภาพ, จนท.สุขภาพชุมชน, ช่างประกอบแว่นตา, ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด, ผู้ตรวจสอบ
ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ผู้ปฏิบัติงานด้านรถพยาบาล, จนท.จ่ายกลาง เวชภัณฑ์
กลาง
3. คํานวณในกลุ่มที่ลาออกโดยสมัครใจ ไม่นับกลุ่มที่ให้ออก ไล่ออก ปลดออก เกษียณอายุ
เข้าโครงการเกษียณก่อนอายุ ถึงแก่กรรม และโอน ย้าย โดยแยกเป็นกลุ่มวิชาชีพและไม่ใช่
วิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลขององค์กร
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนบุคลากรสาย Allied Health ที่ลาออกในแต่ละไตรมาส
ตัวหาร
b = จํานวนบุคลากรสาย Allied Health ทั้งหมด ณ วันสุดท้ายของไตรมาสนั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุก 3 เดือน (ตัวชี้วัดรายไตรมาส)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Human resource system
Human resourcemanagement (HRM)
SH0107
อัตราการลาออก ของบุคลากรสายสนับสนุน
HRM:Turnover rate of back office personnel
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. บุคลากรสายสนับสนุน (back office)หมายถึง บุคลากรกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
ตัวชี้วัด
ได้แก่ นักบริหารด้านบริการสุขภาพ, นักวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต, นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้
คําปรึกษา, จนท.ด้านบริหาร ธุรการ คลัง บุคคล ตลาด พัสดุ กฎหมาย ประกันคุณภาพ,
จนท.สารสนเทศ, จนท.วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ผู้รับบริการสัมพันธ์, จนท.งานสวน
และสนาม, จนท.ดูแลความสะอาดอาคารและห้องสุขา, ผู้ช่วยงานในโรงครัว, ช่างไม้, ช่าง
ประปา, ช่างระบบปรับอากาศและความเย็น, ช่างทาสี, ช่างเชื่อม, ช่างกลและเครื่องจักร,
ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, จนท.งานตัด-เย็บ
2. คํานวณในกลุม่ ที่ลาออกโดยสมัครใจ ไม่นับกลุ่มที่ให้ออก ไล่ออก ปลดออก เกษียณอายุ
เข้าโครงการเกษียณก่อนอายุ ถึงแก่กรรม และโอน ย้าย โดยแยกเป็นกลุ่มวิชาชีพและไม่ใช่
วิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิผลขององค์กร
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาออกในแต่ละไตรมาส
ตัวหาร
b = จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ณ วันสุดท้ายของไตรมาสนั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุก 3 เดือน (ตัวชี้วัดรายไตรมาส)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
- หมวด SH: Human Resource System (H)
- ประเภทSH02 Human ResourceDevelopment (HRD)
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0201
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของแพทย์/ ทันตแพทย์ (ระดับ 45)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
HRD: Percentage of physician/ dentist satisfaction (level 4-5)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. โดยใช้แบบสอบถามตามบริบทของแต่ละองค์กร แต่กําหนดให้ใช้เฉพาะข้อคําถาม “ท่าน
ตัวชี้วัด
มีความพึงพอใจต่อองค์กร โดยรวม ในระดับใด”
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อองค์กรที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ
คําถามของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กร
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนแพทย์/ ทันตแพทย์ ที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ 4-5
ตัวหาร
b = จํานวนแพทย์/ ทันตแพทย์ ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0202
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ (ระดับ 4-5)
HRD: Percentage of nurse satisfaction (level 4-5)
1. โดยใช้แบบสอบถามตามบริบทของแต่ละองค์กร แต่กําหนดให้ใช้เฉพาะข้อคําถาม “ท่าน
มีความพึงพอใจต่อองค์กร โดยรวม ในระดับใด”
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อองค์กรที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ
คําถามของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กร
(a/b) x 100
a = จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ 4-5
b = จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0203
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสาย Allied health
(ระดับ 4-5)
HRD: Percentage of allied health personel satisfaction (level 4-5)

ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. โดยใช้แบบสอบถามตามบริบทของแต่ละองค์กร แต่กําหนดให้ใช้เฉพาะข้อคําถาม“ท่านมีความ
พึงพอใจต่อองค์กร โดยรวม ในระดับใด”
ตัวชี้วัด
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อองค์กรทีร่ ะบุไว้ในแต่ละข้อคําถามของ
แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
3. บุคลากรสาย Allied health หมายถึง บุคลากรในกลุ่มสัมผัสผูป้ ่วยโดยตรง (ยกเว้น แพทย์/
ทันตแพทย์/ พยาบาลวิชาชีพ) และไม่ใช่บุคลากรสายสนับสนุน (Back office)
4. บุคลากรกลุม่ สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, ผดุงครรภ์
วิชาชีพ, เภสัชกร, ผู้ช่วยแพทย์, จนท.ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, นักกายภาพบําบัด,
โภชนากร, นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย, นักทัศนมาตรวิชาชีพ, นักอาชีวบําบัด, จนท.เทคนิคพยาธิ
วิทยาและห้องปฏิบัติการ, ผู้ช่วยเภสัชกร, จนท.อุปกรณ์การแพทย์เทียม, พนง. การพยาบาล,
ผู้ช่วยทันตแพทย์, จนท.เวชระเบียนและข้อมูลสุขภาพ, จนท.สุขภาพชุมชน, ช่างประกอบแว่นตา,
ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด, ผู้ตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ผู้ปฏิบัตงิ านด้าน
รถพยาบาล, จนท.จ่ายกลาง เวชภัณฑ์กลาง

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กร
(a/b) x 100
a = จํานวนบุคลากรสาย Allied health ที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ 4-5

b = จํานวนบุคลากรสาย Allied health ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0204
สัดส่วนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีของแพทย์/ ทันตแพทย์
HRD: Training hour per person per year of physician/ dentist
1. การฝึกอบรมทีน่ ับจํานวนชั่วโมง ได้แก่ ศึกษา, ฝึกอบรม, ปฏิบัติงานวิจัย (ที่ระยะเวลาไม่เกิน 3
เดือน), ดูงาน, การให้บริการทางวิชาการ, ประชุม, ประชุมและเป็นวิทยากร, ประชุมและเสนอ
ผลงาน, อบรม, สัมมนา ทีม่ ีกาํ หนดการประชุมและ / หรือช่วงเวลาเริม่ ต้น - สิ้นสุดที่ชัดเจน
1.1กรณีไปเป็นวิทยากรโดยไม่เข้าร่วมประชุม จะนับชัว่ โมงจริงเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นวิทยากร
เท่านั้น
1.2กรณีไปเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุม, กรณีประชุมและเสนอผลงาน จะนับชั่วโมงรวมเป็น
ประชุม
2. การฝึกอบรมทีไ่ ม่นับจํานวนชั่วโมง ได้แก่ การไปปฏิบัติงานตามภาระงานบริหารหรือที่ได้รับ
มอบหมายด้านการบริหาร (ไปราชการ)
3. จํานวนชั่วโมงอบรม 1 วัน = 6 ชัว่ โมง (ไม่คิดช่วงเวลาพักทานอาหารกลางวัน)1 เดือน = 23 วัน
ทําการ (กรณีไม่มกี ําหนดการอบรมจะไม่คิดวันเสาร์/ อาทิตย์ - ตามมาตรฐานการคิดเวลาทํางาน)

ประเมินผลลัพธ์ความการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ของบุคลากรในองค์กร
a/b
a = จํานวนชั่วโมงของแพทย์/ ทันตแพทย์ที่ได้ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามสายวิชาชีพ
ของตน
b = จํานวนบุคลากรสายแพทย์/ทันตแพทย์ทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ชั่วโมง

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0205
สัดส่วนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีของพยาบาลวิชาชีพ
HRD: Training hour per person per year of nurse
1. การฝึกอบรมทีน่ ับจํานวนชั่วโมง ได้แก่ ศึกษา, ฝึกอบรม, ปฏิบัติงานวิจัย (ที่ระยะเวลาไม่เกิน 3
เดือน), ดูงาน, การให้บริการทางวิชาการ, ประชุม, ประชุมและเป็นวิทยากร, ประชุมและเสนอ
ผลงาน, อบรม, สัมมนา ทีม่ ีกาํ หนดการประชุมและ / หรือช่วงเวลาเริม่ ต้น - สิ้นสุดที่ชัดเจน
1.1กรณีไปเป็นวิทยากรโดยไม่เข้าร่วมประชุม จะนับชัว่ โมงจริงเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นวิทยากร
เท่านั้น
1.2กรณีไปเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุม, กรณีประชุมและเสนอผลงาน จะนับชั่วโมงรวมเป็น
ประชุม
2. การฝึกอบรมทีไ่ ม่นับจํานวนชั่วโมง ได้แก่ การไปปฏิบัติงานตามภาระงานบริหารหรือที่ได้รับ
มอบหมายด้านการบริหาร (ไปราชการ)
3. จํานวนชั่วโมงอบรม 1 วัน = 6 ชัว่ โมง (ไม่คิดช่วงเวลาพักทานอาหารกลางวัน)1 เดือน = 23 วัน
ทําการ (กรณีไม่มกี ําหนดการอบรมจะไม่คิดวันเสาร์/ อาทิตย์ - ตามมาตรฐานการคิดเวลาทํางาน)

ประเมินผลลัพธ์ความการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ของบุคลากรในองค์กร
a/b
a = จํานวนชั่วโมงของพยาบาลวิชาชีพที่ได้ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามสายวิชาชีพของ
ตน
b = จํานวนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ชั่วโมง

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0206
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของแพทย์/ ทันตแพทย์ (ค่าเฉลี่ย)
HRD: Percentage of physician/ dentist satisfaction (average)
1. โดยใช้แบบสอบถามตามบริบทของแต่ละองค์กร แต่กําหนดให้ใช้เฉพาะข้อคําถาม “ท่าน
มีความพึงพอใจต่อองค์กร โดยรวม ในระดับใด”
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อองค์กรที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ
คําถามของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กร
(a/b) x 100
a = ผลรวมคะแนนระดับความพึงพอใจของแพทย์/ ทันตแพทย์ ที่ตอบแบบสอบถาม
b = คะแนนเต็มระดับความพึงพอใจของแพทย์/ ทันตแพทย์ ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0207
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของแพทย์/ ทันตแพทย์(ระดับ 12)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
HRD: Percentage of physician/ dentist satisfaction (level 1-2)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. โดยใช้แบบสอบถามตามบริบทของแต่ละองค์กร แต่กําหนดให้ใช้เฉพาะข้อคําถาม “ท่าน
ตัวชี้วัด
มีความพึงพอใจต่อองค์กร โดยรวม ในระดับใด”
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อองค์กรที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ
คําถามของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กร
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนแพทย์/ ทันตแพทย์ที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ 1-2
ตัวหาร
b = จํานวนแพทย์/ ทันตแพทย์ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0208
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย)
HRD: Percentage of nurse satisfaction (average)
1. โดยใช้แบบสอบถามตามบริบทของแต่ละองค์กร แต่กําหนดให้ใช้เฉพาะข้อคําถาม “ท่าน
มีความพึงพอใจต่อองค์กร โดยรวม ในระดับใด”
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อองค์กรที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ
คําถามของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กร
(a/b) x 100
a = ผลรวมคะแนนระดับความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพที่ตอบแบบสอบถาม
b = คะแนนเต็มระดับความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0209
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ (ระดับ 1-2)
HRD: Percentage of nurse satisfaction (level 1-2)
1. โดยใช้แบบสอบถามตามบริบทของแต่ละองค์กร แต่กําหนดให้ใช้เฉพาะข้อคําถาม “ท่าน
มีความพึงพอใจต่อองค์กร โดยรวม ในระดับใด”
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อองค์กรที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ
คําถามของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กร
(a/b) x 100
a = จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ 1-2
b = จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0210
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสาย Allied health
(ค่าเฉลี่ย)

ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
HRD: Percentage of allied health personel satisfaction (average)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. โดยใช้แบบสอบถามตามบริบทของแต่ละองค์กร แต่กําหนดให้ใช้เฉพาะข้อคําถาม “ท่านมีความ
พึงพอใจต่อองค์กร โดยรวม ในระดับใด”
ตัวชี้วัด
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อองค์กรทีร่ ะบุไว้ในแต่ละข้อคําถามของ
แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
3. บุคลากรสาย Allied health หมายถึง บุคลากรในกลุ่มสัมผัสผูป้ ่วยโดยตรง (ยกเว้น แพทย์/
ทันตแพทย์/ พยาบาลวิชาชีพ) และไม่ใช่บุคลากรสายสนับสนุน (Back office)
4. บุคลากรกลุม่ สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, ผดุงครรภ์
วิชาชีพ, เภสัชกร, ผู้ช่วยแพทย์, จนท.ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, นักกายภาพบําบัด,
โภชนากร, นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย, นักทัศนมาตรวิชาชีพ, นักอาชีวบําบัด, จนท.เทคนิคพยาธิ
วิทยาและห้องปฏิบัติการ, ผู้ช่วยเภสัชกร, จนท.อุปกรณ์การแพทย์เทียม, พนง. การพยาบาล,
ผู้ช่วยทันตแพทย์, จนท.เวชระเบียนและข้อมูลสุขภาพ, จนท.สุขภาพชุมชน, ช่างประกอบแว่นตา,
ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด, ผู้ตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ผู้ปฏิบัตงิ านด้าน
รถพยาบาล, จนท.จ่ายกลาง เวชภัณฑ์กลาง

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กร
(a/b) x 100
a = ผลรวมคะแนนระดับความพึงพอใจของบุคลากรสาย Allied health ที่ตอบแบบสอบถาม
b = คะแนนเต็มระดับความพึงพอใจของบุคลากรสาย Allied health ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0211
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสาย Allied health
(ระดับ 1-2)
HRD: Percentage of allied health personel satisfaction (level 1-2)

ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. โดยใช้แบบสอบถามตามบริบทของแต่ละองค์กร แต่กําหนดให้ใช้เฉพาะข้อคําถาม “ท่านมีความ
พึงพอใจต่อองค์กร โดยรวม ในระดับใด”
ตัวชี้วัด
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อองค์กรทีร่ ะบุไว้ในแต่ละข้อคําถามของ
แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
3. บุคลากรสาย Allied health หมายถึง บุคลากรในกลุ่มสัมผัสผูป้ ่วยโดยตรง (ยกเว้น แพทย์/
ทันตแพทย์/ พยาบาลวิชาชีพ) และไม่ใช่บุคลากรสายสนับสนุน (Back office)
4. บุคลากรกลุม่ สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, ผดุงครรภ์
วิชาชีพ, เภสัชกร, ผู้ช่วยแพทย์, จนท.ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, นักกายภาพบําบัด,
โภชนากร, นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย, นักทัศนมาตรวิชาชีพ, นักอาชีวบําบัด, จนท.เทคนิคพยาธิ
วิทยาและห้องปฏิบัติการ, ผู้ช่วยเภสัชกร, จนท.อุปกรณ์การแพทย์เทียม, พนง. การพยาบาล,
ผู้ช่วยทันตแพทย์, จนท.เวชระเบียนและข้อมูลสุขภาพ, จนท.สุขภาพชุมชน, ช่างประกอบแว่นตา,
ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด, ผู้ตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ผู้ปฏิบัตงิ านด้าน
รถพยาบาล, จนท.จ่ายกลาง เวชภัณฑ์กลาง

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กร
(a/b) x 100
a = จํานวนบุคลากรสาย Allied health ที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ 1-2

b = จํานวนบุคลากรสาย Allied health ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0212
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน
(ค่าเฉลี่ย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
HRD: Percentage of back office personel satisfaction (average)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. โดยใช้แบบสอบถามตามบริบทของแต่ละองค์กร แต่กําหนดให้ใช้เฉพาะข้อคําถาม “ท่าน
ตัวชี้วัด
มีความพึงพอใจต่อองค์กร โดยรวม ในระดับใด”
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อองค์กรที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ
คําถามของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
3. บุคลากรสายสนับสนุน (back office)หมายถึง บุคลากรกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
ได้แก่ นักบริหารด้านบริการสุขภาพ, นักวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต, นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้
คําปรึกษา, จนท.ด้านบริหาร ธุรการ คลัง บุคคล ตลาด พัสดุ กฎหมาย ประกันคุณภาพ,
จนท.สารสนเทศ, จนท.วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ผู้รับบริการสัมพันธ์, จนท.งานสวน
และสนาม, จนท.ดูแลความสะอาดอาคารและห้องสุขา, ผู้ช่วยงานในโรงครัว, ช่างไม้, ช่าง
ประปา, ช่างระบบปรับอากาศและความเย็น, ช่างทาสี, ช่างเชื่อม, ช่างกลและเครื่องจักร,
ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, จนท.งานตัด-เย็บ
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กร
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = ผลรวมคะแนนระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถาม
ตัวหาร
b = คะแนนเต็มระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0213
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน(ระดับ
4-5)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
HRD: Percentage of back office personel satisfaction (level 4-5)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. โดยใช้แบบสอบถามตามบริบทของแต่ละองค์กร แต่กําหนดให้ใช้เฉพาะข้อคําถาม “ท่าน
ตัวชี้วัด
มีความพึงพอใจต่อองค์กร โดยรวม ในระดับใด”
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อองค์กรที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ
คําถามของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
3. บุคลากรสายสนับสนุน (back office)หมายถึง บุคลากรกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
ได้แก่ นักบริหารด้านบริการสุขภาพ, นักวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต, นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้
คําปรึกษา, จนท.ด้านบริหาร ธุรการ คลัง บุคคล ตลาด พัสดุ กฎหมาย ประกันคุณภาพ,
จนท.สารสนเทศ, จนท.วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ผู้รับบริการสัมพันธ์, จนท.งานสวน
และสนาม, จนท.ดูแลความสะอาดอาคารและห้องสุขา, ผู้ช่วยงานในโรงครัว, ช่างไม้, ช่าง
ประปา, ช่างระบบปรับอากาศและความเย็น, ช่างทาสี, ช่างเชื่อม, ช่างกลและเครื่องจักร,
ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, จนท.งานตัด-เย็บ
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กร
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ 4-5
ตัวหาร
b = จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0214
ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กรในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน(ระดับ
1-2)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
HRD: Percentage of back office personel satisfaction (level 1-2)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. โดยใช้แบบสอบถามตามบริบทของแต่ละองค์กร แต่กําหนดให้ใช้เฉพาะข้อคําถาม “ท่าน
ตัวชี้วัด
มีความพึงพอใจต่อองค์กร โดยรวม ในระดับใด”
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อองค์กรที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ
คําถามของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
3. บุคลากรสายสนับสนุน (back office)หมายถึง บุคลากรกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
ได้แก่ นักบริหารด้านบริการสุขภาพ, นักวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต, นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้
คําปรึกษา, จนท.ด้านบริหาร ธุรการ คลัง บุคคล ตลาด พัสดุ กฎหมาย ประกันคุณภาพ,
จนท.สารสนเทศ, จนท.วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ผู้รับบริการสัมพันธ์, จนท.งานสวน
และสนาม, จนท.ดูแลความสะอาดอาคารและห้องสุขา, ผู้ช่วยงานในโรงครัว, ช่างไม้, ช่าง
ประปา, ช่างระบบปรับอากาศและความเย็น, ช่างทาสี, ช่างเชื่อม, ช่างกลและเครื่องจักร,
ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, จนท.งานตัด-เย็บ
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองค์กร
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ 1-2
ตัวหาร
b = จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0215
สัดส่วนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีของบุคลากรสาย Allied health
HRD: Training hour per person per year of allied health personel
1. การฝึกอบรมทีน่ ับจํานวนชั่วโมง ได้แก่ ศึกษา, ฝึกอบรม, ปฏิบัติงานวิจัย (ที่ระยะเวลาไม่เกิน 3
เดือน), ดูงาน, การให้บริการทางวิชาการ, ประชุม, ประชุมและเป็นวิทยากร, ประชุมและเสนอ
ผลงาน, อบรม, สัมมนา ทีม่ ีกาํ หนดการประชุมและ / หรือช่วงเวลาเริม่ ต้น - สิ้นสุดที่ชัดเจน
1.1กรณีไปเป็นวิทยากรโดยไม่เข้าร่วมประชุม จะนับชัว่ โมงจริงเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นวิทยากร
เท่านั้น
1.2กรณีไปเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุม, กรณีประชุมและเสนอผลงาน จะนับชั่วโมงรวมเป็น
ประชุม
2. การฝึกอบรมทีไ่ ม่นับจํานวนชั่วโมง ได้แก่ การไปปฏิบัติงานตามภาระงานบริหารหรือที่ได้รับ
มอบหมายด้านการบริหาร (ไปราชการ)
3. จํานวนชั่วโมงอบรม 1 วัน = 6 ชัว่ โมง (ไม่คิดช่วงเวลาพักทานอาหารกลางวัน)1 เดือน = 23 วัน
ทําการ (กรณีไม่มกี ําหนดการอบรมจะไม่คิดวันเสาร์/ อาทิตย์ - ตามมาตรฐานการคิดเวลาทํางาน)

ประเมินผลลัพธ์ความการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ของบุคลากรในองค์กร
a/b
a = จํานวนชั่วโมงของบุคลากรสาย Allied healthที่ได้ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามสาย
วิชาชีพของตน
b = จํานวนบุคลากรสาย Allied health ทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ชั่วโมง

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ
หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

Human resource system
Human resourcedevelopment (HRD)
SH0216
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ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

สัดส่วนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีของบุคลากรสายสนับสนุน
HRD: Training hour per person per year of back office personel
1. การฝึกอบรมทีน่ ับจํานวนชั่วโมง ได้แก่ ศึกษา, ฝึกอบรม, ปฏิบัติงานวิจัย (ที่ระยะเวลาไม่เกิน 3
เดือน), ดูงาน, การให้บริการทางวิชาการ, ประชุม, ประชุมและเป็นวิทยากร, ประชุมและเสนอ
ผลงาน, อบรม, สัมมนา ทีม่ ีกาํ หนดการประชุมและ / หรือช่วงเวลาเริม่ ต้น - สิ้นสุดที่ชัดเจน
1.1กรณีไปเป็นวิทยากรโดยไม่เข้าร่วมประชุม จะนับชัว่ โมงจริงเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นวิทยากร
เท่านั้น
1.2กรณีไปเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุม, กรณีประชุมและเสนอผลงาน จะนับชั่วโมงรวมเป็น
ประชุม
2. การฝึกอบรมทีไ่ ม่นับจํานวนชั่วโมง ได้แก่ การไปปฏิบัติงานตามภาระงานบริหารหรือที่ได้รับ
มอบหมายด้านการบริหาร (ไปราชการ)
3. จํานวนชั่วโมงอบรม 1 วัน = 6 ชัว่ โมง (ไม่คิดช่วงเวลาพักทานอาหารกลางวัน)1 เดือน = 23 วัน
ทําการ (กรณีไม่มกี ําหนดการอบรมจะไม่คิดวันเสาร์/ อาทิตย์ - ตามมาตรฐานการคิดเวลาทํางาน)

ประเมินผลลัพธ์ความการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ของบุคลากรในองค์กร
a/b
a = จํานวนชั่วโมงของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามสาย
วิชาชีพของตน
b = จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ชั่วโมง

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
- หมวด SH: Human Resource System (H)
- ประเภทSH03 Human ResourceandOccupational Health (HRH)
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

Human resource system
Human Resources andOccupational Health (HRH)
SH0301
อัตราความถี่การบาดเจ็บ/ เจ็บป่วยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงาน
HRH: Injury (Illnesses) Frequency Rate : IFR

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

เพื่อติดตามหลังจากมีการป้องกันการเกิดการบาดเจ็บ
(a/b) x 1,000,000

1. เป็นการวัดอัตราการบาดเจ็บของบุคลากรที่มีการบาดเจ็บซึ่งมีสาเหตุจากการปฏิบัตงิ านใน
หน้าที่และในเวลางานเท่านั้นเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการดําเนินงานในอดีตเท่านั้น
2. จํานวนชั่วโมงการทํางานของบุคลากร เป็นการคิดคํานวณชั่วโมงการทํางานของบุคลากรทั้งหมด
ในองค์กร ตามจํานวนเวรที่ปฏิบตั ิงานในเดือนนั้นๆ คูณด้วยจํานวนชั่วโมงในแต่ละเวร(เช่น ใน
เดือนนั้นมีบุคลากรมาปฎิบัติงาน 50 คน เข้าเวร 8 ชั่วโมง จํานวนเวรทั้งหมด 200 เวร รวมชั่วโมง
การทํางานทัง้ หมดในเดือนนั้นคิดเป็น 8*200 = 1,600 ชั่วโมงการทํางาน)

a = จํานวนครัง้ ทีบ่ ุคลากรได้รบั บาดเจ็บ/ เจ็บป่วย เนื่องจากการทํางานในช่วงเวลาทีก่ ําหนด

b = จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งสิ้นของบุคลากรในองค์กรในช่วงเวลาเดียวกัน
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ครั้งต่อล้านชั่วโมงการทํางาน

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute; ANSI)
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human Resources andOccupational Health(HRH)
SH0302
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บของบุคลากรกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
HRH: Injury Severity Rate: ISRof direct contact with patients
1. เป็นการประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บจากจํานวนวันทั้งหมดที่พนักงานต้องหยุด
งาน เพื่อรักษาพยาบาลจนกว่าจะกลับไปทํางานใหม่ได้ ต่อชั่วโมงการทํางาน 1,000,000
ชั่วโมงโดยไม่นับวันที่เข้ารับการปฐมพยาบาลหากมีการเสียชีวิตในงานให้คิดเป็น 8,000
ชั่วโมงที่หายไป
2. จํานวนชั่วโมงการทํางานของบุคลากร เป็นการคิดคํานวณชั่วโมงการทํางานของบุคลากร
ทั้งหมดในองค์กร ตามจํานวนเวรที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ คูณด้วยจํานวนชั่วโมงในแต่ละ
เวร(เช่น ในเดือนนั้นมีบุคลากรมาปฎิบัติงาน 50 คน เข้าเวร 8 ชั่วโมง จํานวนเวรทั้งหมด
200 เวร รวมชั่วโมงการทํางานทั้งหมดคิดเป็น 8*200 = 1,600 ชั่วโมงการทํางาน)
3. การบาดเจ็บ (injury) หมายถึง เฉพาะการบาดเจ็บเท่านั้น ไม่รวมถึงการเจ็บป่วย
(illness) จากโรคที่เกิดจากการทํางาน
เพื่อติดตามหลังจากมีการดําเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภัย ความ
รุนแรงของการบาดเจ็บลดลง
(a/b) x 1,000,000
a = จํานวนวันที่บุคลากรกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงทั้งหมดขององค์กรหยุดงานหรือสูญเสีย
เนื่องจากการบาดเจ็บในช่วงเวลาที่กําหนด
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของบุคลากรกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงในองค์กร ในช่วง
เวลาเดียวกัน
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
จํานวนวันที่หยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทํางาน

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute;
ANSI)
1ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) เพิ่มเติมคํานิยาม “การบาดเจ็บ (injury) หมายถึง
เฉพาะการบาดเจ็บเท่านั้น ไม่รวมถึงการเจ็บป่วย (illness) จากโรคที่เกิดจากการทํางาน”
เพราะความรุนแรงของการเจ็บป่วย (illness) ที่มีผลให้หยุดงานนั้นยังมีองค์ประกอบอื่นๆ
อีกมากที่นอกเหนือจากสิ่งแวดล้อม
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หมายเหตุ

(1) บุคลากรกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่
2211 แพทย์ทั่วไป
2212 แพทย์เฉพาะทาง
2221 พยาบาลวิชาชีพ
2222 ผดุงครรภ์วิชาชีพ
2230 แพทย์ทางเลือก
2240 ผู้ช่วยแพทย์ (เช่น feldsher)
2261 ทันตแพทย์
2262 เภสัชกร
2263 จนท.ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2264 นักกายภาพบําบัด
2265 โภชนากร
2266 นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย
2267 นักทัศนมาตรวิชาชีพ
2269 ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ เช่น นักอาชีวบําบัด
3212 จนท.เทคนิคพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการ
3213 ผู้ช่วยเภสัชกร
3214 จนท.อุปกรณ์การแพทย์เทียม
322 พนง.การพยาบาล
3251 ผู้ช่วยทันตแพทย์
3252 จนท.เวชระเบียนและข้อมูลสุขภาพ
3253 จนท.สุขภาพชุมชน
3254 ช่างประกอบแว่นตา
3255 ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด
3257 ผู้ตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3258 ผู้ปฏิบัติงานด้านรถพยาบาล
3259 จนท.จ่ายกลาง เวชภัณฑ์กลาง
*** แหล่งที่มาของ รหัส code กลุ่มวิชาชีพ
1. WHO. Classification of health workforce statistics. Geneva: WHO Available
from: http://www.who.int/hrh/statistics/workforce_statistics/en/ (accessed
March 05, 2015) ซึ่งเขาใช้ โดยอ้างอิงจากการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลที่มีชื่อ
ฉบับว่า International Standard Classification of Occupation, 2008 revision
(ISCO-08)
2. สํานักงานสถิติแห่งชาติ. การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลฉบับแปลภาษา
ไทย ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation : ISCO-08.
กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2553.
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Human resource system
Human Resources andOccupational Health(HRH)
SH0303
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บของบุคลากรกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
HRH: Injury Severity Rate: ISRof non direct contact with patients
1. เป็นการประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บจากจํานวนวันทั้งหมดที่พนักงานต้องหยุด
งาน เพื่อรักษาพยาบาลจนกว่าจะกลับไปทํางานใหม่ได้ ต่อชั่วโมงการทํางาน 1,000,000
ชั่วโมงโดยไม่นับวันที่เข้ารับการปฐมพยาบาลหากมีการเสียชีวิตในงานให้คิดเป็น 8,000
ชั่วโมงที่หายไป
2. จํานวนชั่วโมงการทํางานของบุคลากร เป็นการคิดคํานวณชั่วโมงการทํางานของบุคลากร
ทั้งหมดในองค์กร ตามจํานวนเวรที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ คูณด้วยจํานวนชั่วโมงในแต่ละ
เวร(เช่น ในเดือนนั้นมีบุคลากรมาปฎิบัติงาน 50 คน เข้าเวร 8 ชั่วโมง จํานวน 150 เวร
และเข้าเวร 10 ชั่วโมง จํานวน 50 เวร รวมชั่วโมงการทํางานทั้งหมดคิดเป็น {(8*150) +
(10*50)} = 1,700 ชั่วโมงการทํางาน)
เพื่อติดตามหลังจากมีการดําเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภัย ความ
รุนแรงของการบาดเจ็บลดลง
(a/b) x 1,000,000
a = จํานวนวันที่บุคลากรกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรงทั้งหมดขององค์กรหยุดงานหรือ
สูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บในช่วงเวลาที่กําหนด
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของบุคลากรกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรงในองค์กร
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
จํานวนวันที่หยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทํางาน

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute;
ANSI)
1ตุลาคม 2557

บุคลากรกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่
1342 นักบริหารด้านบริการสุขภาพ
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2131, 2133 นักวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต
2635 นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้คําปรึกษา
3299 ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆเช่น
- จนท. ด้านบริหาร ธุรการ คลัง บุคคล ตลาด พัสดุ
- กฎหมาย ประกันคุณภาพ
- จนท. สารสนเทศ
- จนท. วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการสัมพันธ์
- จนท. งานสวนและสนาม
- จนท. ดูแลความสะอาดอาคารและห้องสุขา
- WHO code พนักงานทํางานด้านพื้นฐานอื่นๆ เช่น ผู้ช่วยงานในโรงครัว
7115 ช่างไม้
7126 ช่างประปา
7127 ช่างระบบปรับอากาศและความเย็น
7131 ช่างทาสี
7212 ช่างเชื่อม
7231 ช่างกลและเครื่องจักร
74 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
753 จนท. งานตัด-เย็บ
*** แหล่งที่มาของ รหัส code กลุ่มวิชาชีพ
1. WHO. Classification of health workforce statistics. Geneva: WHO
Available from: http://www.who.int/hrh/statistics/workforce_statistics/en/
(accessed March 05, 2015) ซึ่งเขาใช้ โดยอ้างอิงจากการจัดประเภทอาชีพตาม
มาตรฐานสากลที่มีชื่อฉบับว่า International Standard Classification of
Occupation, 2008 revision (ISCO-08)
2. สํานักงานสถิติแห่งชาติ. การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลฉบับแปลภาษา
ไทย ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation : ISCO08. กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2553.
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Human resource system
Human Resources andOccupational Health(HRH)
SH0304
ผ่านเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับ 5 (ของ
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
HRH: Occupational risk assessment of health care personnel
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล *
ตัวชี้วัด
1. เป็นการประเมินผลการผ่านเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาล ด้วยการประเมินสรุปโดยใช้ RAH 04 เพื่อสรุปว่าเป็นระดับ 1, 2, 3, 4 หรือ 5
(ในคู่มือการตรวจประเมินการดําเนินงานการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของ
บุคลากรในโรงพยาบาลฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2557)
2. การประเมินจาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 2) การประเมินความ
เสี่ยงและการควบคุม แก้ไขความเสี่ยง 3) การติดตามประเมินผล โดยจะมีรายการการ
ประเมินตามแบบ RAH 03 ในคู่มือการตรวจประเมินการดําเนินงานการประเมินความเสี่ยง
จากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2557 ซึ่งแบ่งผลการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้
- ระดับ 1 พอใช้ : มีนโยบายการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ
มีคณะกรรมการฯรับผิดชอบ มีแผนการประเมินความเสี่ยง มีการสื่อสารให้ทราบและเตรียม
ความพร้อมระบบบันทึกประวัติสุขภาพ
- ระดับ 2 เริ่มมีการแก้ไขปรับปรุง : มีการดําเนินการสํารวจความเสี่ยงด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน และวางระบบการบันทึกผลที่ครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อมการทํางาน
และสุขภาพบุคลากร
- ระดับ 3 มีแนวโน้มที่ดีในกิจกรรมที่สําคัญ : มีการทํางานที่เป็นระบบ ใช้หลักให้
ความสําคัญกับการสื่อสารเพื่อความเข้าใจและจัดลําดับความเสี่ยงโดยใช้เคริองมือ
วิทยาศาสตร์ จัดการควบคุมปัญหา และมีระบบการวิเคราะห์ที่เป็นเหตุผล เชื่อถือได้ และมี
การดําเนินการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทํางานรวมทั้งกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล
- ระดับ 4 มีผลลัพธ์ที่ดีในทุกกิจกรรมที่สําคัญ :มีแผนและระบบควบคุมและแก้ไขความ
เสี่ยงที่ดี
- ระดับ 5 มีการดําเนินงานผลลัพธ์ดีมาก : มีแผนและควบคุมความเสี่ยงครบทุก
หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสําคัญตามที่กําหนด ตลอดจนมีการปรับปรุง/ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
* สําหรับโรงพยาบาลศูนย์/ ทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการของ
กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อทราบระดับความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล และจะ
ได้มีการลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงที่จะไม่ทําให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจาก
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน
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สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง

ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

a
a = ผลการรับรองการดําเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสรุปว่าเป็นระดับ 1, 2, 3, 4 (จากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต) ระดับ5
หรือ 5 ต่อเนื่อง (จากสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)
ทุกปี หรือ ปีละ 1 ครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ระดับ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
คู่มือการตรวจประเมินการดําเนินงานการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2557
1ตุลาคม 2557

โรงพยาบาลสามารถเลือกใช้เกณฑ์ตามตัวชี้วัด SH304 หรือ SH305 อย่างใดอย่างหนึ่งได้
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Human resource system
Human Resources andOccupational Health(HRH)
SH0305
ผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับโรงพยาบาล องค์ประกอบที่ 2(ของสํานัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค)
HRH: Occupational risk assessment of health care personnel (component 2)
of standard of occupational Health Services for Hospital

นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับโรงพยาบาล *
1. เป็นการประเมินผลการผ่านตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยโดยใช้แบบ OHS.Audit: รพศ/
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

รพทสําหรับโรงพยาบาลศูนย์/ ทั่วไป และแบบ OHS.Audit: รพช สําหรับโรงพยาบาลชุมชน
2. ประเมินการผ่านตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย ในส่วนขององค์ประกอบที่ 2 การจัดบริการ
อาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล ตามคู่มือการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับโรงพยาบาลศูนย์/ ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยพิจารณาคะแนนการ
ผ่านการประเมินเป็นร้อยละ
* สําหรับโรงพยาบาลศูนย์/ ทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการของกระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อทราบระดับความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล และจะได้มีการลด
ความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงที่จะไม่ทําให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน

A
a = ผลการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับโรงพยาบาล
องค์ประกอบที่ 2 (จากสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)
ทุกปี หรือ ปีละ 1 ครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ
หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับโรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ฉบับปี 2558
พฤษภาคม 2558

โรงพยาบาลสามารถเลือกใช้เกณฑ์ตามตัวชี้วัด SH304 หรือ SH305 อย่างใดอย่างหนึ่งได้
Human resource system
Human Resources and Occupational Health (HRH)
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รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

SH0306
อัตราความถี่การบาดเจ็บ/ เจ็บป่วยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงาน ของบุคลากรกลุ่ม
สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
HRH: Injury (Illnesses) Frequency Rate : IFR of direct contact with patients
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. เป็นการวัดอัตราการบาดเจ็บ/ เจ็บป่วยของบุคลากร ซึ่งมีสาเหตุจากการปฏิบัติงานใน
ตัวชี้วัด
หน้าที่และในเวลางานเท่านั้น เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการดําเนินงานในอดีตเท่านั้น
2. จํานวนชั่วโมงการทํางานของบุคลากร เป็นการคิดคํานวณชั่วโมงการทํางานของบุคลากร
ทั้งหมดในองค์กร ตามจํานวนเวรที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ คูณด้วยจํานวนชั่วโมงในแต่ละ
เวร (เช่น ในเดือนนั้นมีบุคลากรมาปฎิบัติงาน 50 คน เข้าเวร 8 ชั่วโมง จํานวนเวรทั้งหมด
200 เวร รวมชั่วโมงการทํางานทั้งหมดคิดเป็น 8*200 = 1,600 ชั่วโมงการทํางาน)
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อติดตามหลังจากมีการป้องกันการเกิดการบาดเจ็บ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ํา
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 1,000,000
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนครั้งที่บุคลากรกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงทั้งหมดขององค์กรได้รับบาดเจ็บ/
เจ็บป่วย เนื่องจากการทํางาน ในช่วงเวลาที่กําหนด
ตัวหาร
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของบุคลากรกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงในองค์กร ในช่วง
เวลาเดียวกัน
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ครั้งต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทํางาน
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute:
ANSI)
พฤษภาคม 2558

บุคลากรกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่
2211 แพทย์ทั่วไป
2212 แพทย์เฉพาะทาง
2221 พยาบาลวิชาชีพ
2222 ผดุงครรภ์วิชาชีพ
2230 แพทย์ทางเลือก
2240 ผู้ช่วยแพทย์ (เช่น feldsher)
2261 ทันตแพทย์
2262 เภสัชกร
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2263 จนท.ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2264 นักกายภาพบําบัด
2265 โภชนากร
2266 นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย
2267 นักทัศนมาตรวิชาชีพ
2269 ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ เช่น นักอาชีวบําบัด
3212 จนท.เทคนิคพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการ
3213 ผู้ช่วยเภสัชกร
3214 จนท.อุปกรณ์การแพทย์เทียม
322 พนง.การพยาบาล
3251 ผู้ช่วยทันตแพทย์
3252 จนท.เวชระเบียนและข้อมูลสุขภาพ
3253 จนท.สุขภาพชุมชน
3254 ช่างประกอบแว่นตา
3255 ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด
3257 ผู้ตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3258 ผู้ปฏิบัติงานด้านรถพยาบาล
3259 จนท.จ่ายกลาง เวชภัณฑ์กลาง
*** แหล่งที่มาของ รหัส code กลุ่มวิชาชีพ
1. WHO. Classification of health workforce statistics. Geneva: WHO Available
from: http://www.who.int/hrh/statistics/workforce_statistics/en/ (accessed
March 05, 2015) ซึ่งเขาใช้ โดยอ้างอิงจากการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลที่มีชื่อ
ฉบับว่า International Standard Classification of Occupation, 2008 revision
(ISCO-08)
2. สํานักงานสถิติแห่งชาติ. การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลฉบับแปลภาษา
ไทย ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation : ISCO-08.
กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2553.
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)

Human resource system
Human Resources and Occupational Health (HRH)
SH0307
อัตราความถี่การบาดเจ็บ/ เจ็บป่วยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงาน ของบุคลากรกลุ่มที่
ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
HRH: Injury (Illnesses) Frequency Rate : IFR of non direct contact with
patients
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. เป็นการวัดอัตราการบาดเจ็บ/ เจ็บป่วยของบุคลากร ซึ่งมีสาเหตุจากการปฏิบัติงานใน
ตัวชี้วัด
หน้าที่และในเวลางานเท่านั้น เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการดําเนินงานในอดีตเท่านั้น
2. จํานวนชั่วโมงการทํางานของบุคลากร เป็นการคิดคํานวณชั่วโมงการทํางานของบุคลากร
ทั้งหมดในองค์กร ตามจํานวนเวรที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ คูณด้วยจํานวนชั่วโมงในแต่ละ
เวร (เช่น ในเดือนนั้นมีบุคลากรมาปฎิบัติงาน 50 คน เข้าเวร 8 ชั่วโมง จํานวน 150 เวร
และเข้าเวร 10 ชั่วโมง จํานวน 50 เวร รวมชั่วโมงการทํางานทั้งหมดคิดเป็น {(8*150) +
(10*50)} = 1,700 ชั่วโมงการทํางาน)
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
เพื่อติดตามหลังจากมีการป้องกันการเกิดการบาดเจ็บ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ํา
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 1,000,000
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนครั้งที่บุคลากรกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรงทั้งหมดขององค์กรได้รับบาดเจ็บ/
เจ็บป่วย เนื่องจากการทํางาน ในช่วงเวลาที่กําหนด
ตัวหาร
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของบุคลากรกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรงในองค์กร
ในช่วงเวลาเดียวกัน
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ครั้งต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทํางาน
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute:
ANSI)
พฤษภาคม 2558

บุคลากรกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่
1342 นักบริหารด้านบริการสุขภาพ
2131, 2133 นักวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต
2635 นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้คําปรึกษา
3299 ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆเช่น
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- จนท. ด้านบริหาร ธุรการ คลัง บุคคล ตลาด พัสดุ
- กฎหมาย ประกันคุณภาพ
- จนท. สารสนเทศ
- จนท. วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการสัมพันธ์
- จนท. งานสวนและสนาม
- จนท. ดูแลความสะอาดอาคารและห้องสุขา
- WHO code พนักงานทํางานด้านพื้นฐานอื่นๆ เช่น ผู้ช่วยงานในโรงครัว
7115 ช่างไม้
7126 ช่างประปา
7127 ช่างระบบปรับอากาศและความเย็น
7131 ช่างทาสี
7212 ช่างเชื่อม
7231 ช่างกลและเครื่องจักร
74 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
753 จนท. งานตัด-เย็บ
*** แหล่งที่มาของ รหัส code กลุ่มวิชาชีพ
1. WHO. Classification of health workforce statistics. Geneva: WHO Available
from: http://www.who.int/hrh/statistics/workforce_statistics/en/ (accessed
March 05, 2015) ซึ่งเขาใช้ โดยอ้างอิงจากการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลที่มีชื่อ
ฉบับว่า International Standard Classification of Occupation, 2008 revision
(ISCO-08)
2. สํานักงานสถิติแห่งชาติ. การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลฉบับแปลภาษา
ไทย ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation : ISCO-08.
กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2553.
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
- หมวด SF: Financial System (F)
- ประเภทSF01 Financial
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

Financial system
Financial
SF0101
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
Financial: Current ratio

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

ระบุถึงความสามารถในการชําระหนี้สินระยะสั้นที่จะครบกําหนด
a/b
a = จํานวนสินทรัพย์หมุนเวียน
b = จํานวนหนี้สินหมุนเวียน
ทุกปี หรือปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
เท่า

1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) คืออัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน และ หนี้สิน
หมุนเวียน ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพคล่องของกิจการในการที่จะชําระหนี้ระยะสั้น หาก <1อาจมีปัญหาใน
การชําระหนี้ระยะสั้น หาก >1แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากพอที่จะชําระหนี้ระยะสั้น แต่
หากมีค่าสูงกว่า 1มาก ๆ อาจหมายถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ของกิจการไม่ดีพอ
2. สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึงสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงิน
สดได้ภายใน1รอบระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจหรือ1ปีได้แก่เงินสดเงินฝากธนาคารเงินลงทุนระยะ
สั้นลูกหนี้การค้าตั๋วเงินรับสินค้าคงเหลือลูกหนี้อื่นๆรายได้ค้างรับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าวัสดุสิ้นเปลือง
(Supplies)
3. หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึงหนี้สินที่กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีได้แก่เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้ยืมธนาคารระยะสั้นเจ้าหนี้การค้าตั๋วเงิน
จ่าย รายได้รับล่วงหน้าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเจ้าหนี้อื่น

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี(มีความสามารถในการชํ
าระหนี้สูง)
G
THIP I
1ตุลาคม 2557

รพ.ภาครัฐ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อทํากําไร และมีการบริหารสินทรัพย์รวมทั้งลักษณะทาง
บัญชี ไม่เหมือน รพ.เอกชน ทําให้ตัวชี้วัดนี้อาจไม่สะท้อนการจัดการได้โดยตรง
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Financial system
Financial
SF0102
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง)
Financial: Quick ratio
คือ อัตราส่วนที่ปรับปรุงมาจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) ซึ่งในการคํานวณ
จะไม่นําสินค้าคงเหลือมาคิดรวมกับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ เช่น เงินสด ลูกหนี้การค้า
และ สินทรัพย์ในความต้องการของตลาด เนื่องจากสินค้าคงเหลือสามารถแปลงเป็นเงินสด
ได้ช้ากว่าและอาจมีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าทางบัญชี ทําให้อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วบอกถึง
สภาพคล่องของกิจการได้ดีกว่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เป็นตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเครื่องวัด
ความสามารถในการชําระหนี้อย่างทันทีทันใด)
ระบุถึงความสามารถในการชําระหนี้สินระยะสั้นอย่างทันทีทันใด
a/b
a = จํานวนสินทรัพย์สภาพคล่อง
b = จํานวนหนี้สินหมุนเวียน
ทุกปี หรือปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
เท่า

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Financial system
Financial
SF0103
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
Financial: Fixed Asset Turnover
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (fixed asset turnover) เป็นการคํานวณหาอัตราส่วน
ระหว่างรายได้จากบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจการ กับสินทรัพย์ถาวรโดยสินทรัพย์
ถาวร (Fixed Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนและมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี ที่องค์กรมี
ไว้เพื่อที่จะใช้ผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อที่จะก่อให้เกิดรายได้
ประเมินความสามารถในการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพ
a/b
a = ยอดขายสุทธิ จากงบการเงินในรอบการประเมินของปีงบประมาณ
b = สินทรัพย์ถาวร จากงบการเงินในรอบการประเมินของปีงบประมาณเดียวกัน
ทุกปี หรือปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
เท่า

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

Thailand Hospital Indicator Project: THIP

238

หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Financial system
Financial
SF0104
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บลูกหนี้ค่ารักษาสุทธิ
Financial: Day in account receivable (Average collection period for account

receivables)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บลูกหนี้ค่ารักษาสุทธิ เป็นการหาค่าระยะเวลาถัวเฉลี่ยใน
ตัวชี้วัด
การเรียกเก็บหนี้ ที่แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ว่าสั้นหรือยาว (จํานวนวันที่
ต้องรอเพื่อเก็บเงินจากลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล) เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ค่า
รักษาพยาบาล ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ และนโยบายในการให้สินเชื่อ
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และการบริหารสินเชื่อ
สูตรในการคํานวณ
a/b
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = ยอดลูกหนี้สุทธิ ณ วันสิ้นปี
ตัวหาร
b = ยอดขายเชื่อเฉลี่ยต่อวัน
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
หน่วยวัด
วัน
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1 ตุลาคม 2557

G

ปรับเกณฑ์ใหม่หลังจากทบทวนข้อมูล THIP ที่ผ่านมา
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Financial system
Financial
SF0105
อัตราส่วนระหว่างกําไรสุทธิ กับยอดขายสุทธิ
Financial: Net profit margin
1.หมายถึง กําไรสุทธิ (Net Profit) / ยอดขายสุทธิ (SALES) มีค่ายิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็น
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโรงพยาบาลในการทํากําไร หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่าย
รวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้ว
2.กําไรสุทธิ เป็นค่าที่ได้จากผลรวมของรายได้ทั้งหมด (รายได้จากบริการและรายได้อื่นๆ
นอกเหนือจากการบริการ) หักค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อม และต้นทุนแล้ว
3.ยอดขายสุทธิ หมายถึง รายได้เฉพาะส่วนที่เกิดจากการบริการเท่านั้น
ประเมินความสามารถในการทํากําไร
(a/b) x 100
a = กําไรสุทธิ
b = ยอดขายสุทธิ
ทุกปี หรือปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Financial system
Financial
SF0106
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
Financial: Return on asset (ROA)
เป็นการหาค่าที่ใช้ในการวัดความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ใช้ในการ
ดําเนินงาน ว่าให้ผลตอบแทนจากการดําเนินงานได้มากน้อยเพียงใด ค่ายิ่งสูงยิ่งดี หากมีค่า
สูงแสดงถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเมินความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพย์
(a/b) x 100
a = ยอดกําไรสุทธิ (Net Profit)
b = ยอดสินทรัพย์รวม (Total Assets)
ทุกปี หรือปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
- หมวด SC: Customer Service System (C)
- ประเภทSC01 CustomerService
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Customer service system
Customerservice
SC0101
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก (ภาพรวม)
Customer: Percentage of outpatient satisfaction (overview)
1. การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมหมายถึงการประเมินโดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีข้อ
คําถาม "ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล………..โดยรวมในระดับใด"
สุ่มสอบถามจากผู้รับบริการในกระบวนงานบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับที่ระบุไว้ในแต่ละ
ข้อคําถามของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
3. การวัดระดับความพึงพอใจหมายถึงการประเมินความรู้สึกต่อบริการที่ได้รับของผู้ป่วย
โดยวัดเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ4 - 5เท่านั้น
ประเมินความพึงพอใจแยกตามกลุ่มผู้รับบริการ
(a/b) x 100
a= จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจระดับ4และ5
b = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ทุก 6เดือน (ตัวชี้วัดรายครึ่งปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Customer service system
Customerservice
SC0102
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยใน (ภาพรวม)
Customer: Percentage of inpatient satisfaction (overview)
1. การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมหมายถึงการประเมินโดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีข้อ
คําถาม "ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล...........โดยรวมในระดับใด"
สุ่มสอบถามจากผู้รับบริการในกระบวนงานบริการผู้ป่วยในทั้งหมดซึ่งมีจํานวนวันนอน
มากกว่า3วัน
2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับที่ระบุไว้ในแต่ละ
ข้อคําถามของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น5ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด
3. การวัดระดับความพึงพอใจหมายถึงการประเมินความรู้สึกต่อบริการที่ได้รับของผู้ป่วย
โดยวัดเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ4 - 5เท่านั้น
ประเมินความพึงพอใจแยกตามกลุ่มผู้รับบริการ
(a/b) x 100
a= จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจระดับ4และ5
b = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ทุก 6เดือน (ตัวชี้วัดรายครึ่งปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Customer service system
Customerservice
SC0103
ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่จะกลับมาใช้บริการซ้ํา
Customer: Percentage of out-patients who return to receive care
1. เป็นความพึงพอใจต่อโรงพยาบาลของผู้รับบริการ และการกลับมารักษาต่อเนื่อง
2. วิธีการประเมิน โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก
ซึ่งมีข้อคําถาม "ถ้าท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลได้ท่านจะเลือกกลับมาใช้บริการที่ รพ.นี้
อีกหรือไม่" และมีคําตอบให้เลือก 2 ข้อ คือมา/ ไม่มา
3. การวัดผลการประเมิน โดยคํานวณหาค่าของผู้รับบริการที่จะกลับมารับบริการซ้ํา
ประเมินความภักดีแยกตามกลุ่มผู้รับบริการ
(a/b) x 100
a=จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 20% ของจํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการตรวจ
รักษาในช่วงเวลานั้นที่ตอบว่าจะกลับมารักษาในครั้งต่อไป
b = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 20% ของจํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการตรวจ
รักษาในช่วงเวลานั้นที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ทุก 6เดือน (ตัวชี้วัดรายครึ่งปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Customer service system
Customerservice
SC0104
ร้อยละของผู้ป่วยในที่จะกลับมาใช้บริการซ้ํา
Customer: Percentage of in-patients who return to receive care
1. เป็นความพึงพอใจต่อโรงพยาบาลของผู้รับบริการ และการกลับมารักษาต่อเนื่อง
2. วิธีการประเมิน โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยใน
ซึ่งมีข้อคําถาม "ถ้าท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลได้ท่านจะเลือกกลับมาใช้บริการที่ รพ.นี้
อีกหรือไม่" และมีคําตอบให้เลือก 2 ข้อ คือมา/ ไม่มา
3. การวัดผลการประเมิน โดยคํานวณหาค่าของผู้รับบริการที่จะกลับมารับบริการซ้ํา
ประเมินความภักดีแยกตามกลุ่มผู้รับบริการ
(a/b) x 100
a=จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 20% ของจํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจรักษาใน
โรงพยาบาลที่ตอบว่าจะกลับมารักษาในครั้งต่อไป
b = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 20% ของจํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจรักษา
ในโรงพยาบาลที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ทุก 6เดือน (ตัวชี้วัดรายครึ่งปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Customer service system
Customerservice
SC0105
ร้อยละผู้ป่วยนอกที่จะแนะนําญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการ
Customer: Percentage of out-patients who would recommend friends or
family to receive care
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. เป็นการแนะนําญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการต่อไป
ตัวชี้วัด
2. วิธีการประเมิน โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก
ซึ่งมีข้อคําถาม "ท่านจะแนะนําญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการที่ รพ.นี้หรือไม่" และมีคําตอบ
ให้เลือก 2 ข้อ คือ แนะนํา/ ไม่แนะนํา
3. การวัดผลการประเมิน โดยคํานวณหาค่าของผู้รับบริการที่จะแนะนําให้มารับบริการ
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินความภักดีแยกตามกลุ่มผู้รับบริการ
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a=จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกแนะนําญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการ
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุก 6เดือน (ตัวชี้วัดรายครึ่งปี)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Customer service system
Customerservice
SC0106
ร้อยละผู้ป่วยในที่จะแนะนําญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการ
Customer: Percentage of in-patients who would recommend friends or
family to receive care
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. เป็นการแนะนําญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการต่อไป
ตัวชี้วัด
2. วิธีการประเมิน โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยใน
ซึ่งมีข้อคําถาม "ท่านจะแนะนําญาติหรือคนรู้จักมาใช้บริการที่ รพ.นี้หรือไม่" และมีคําตอบ
ให้เลือก 2 ข้อ คือ แนะนํา/ ไม่แนะนํา
3. การวัดผลการประเมิน โดยคํานวณหาค่าของผู้รับบริการที่จะกลับมารับบริการซ้ําโดยใช้
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 20% ของจํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจรักษาใน
โรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินความภักดีแยกตามกลุ่มผู้รับบริการ
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a=จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ป่วยใน/ญาติ) ว่าจะแนะนําผู้อื่นมารักษาที่รพ. จําแนก
ตามกลุ่มผู้รับบริการ
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม(ผู้ป่วยใน/ญาติ)ทั้งหมดตามกลุ่มผู้รับบริการนั้น ๆ
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุก 6เดือน (ตัวชี้วัดรายครึ่งปี)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
- หมวด SG: Governance System (G)
- ประเภทSG01 Governance
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Governance system
Governance
SG0104
สัดส่วนของขยะรีไซเคิล
Governance: Proportion of recycled waste
1. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยนําไปผ่านกระบวนการแปร
รูปในระบบอุตสาหกรรม
2. ระบบการดําเนินการเกี่ยวกับขยะรีไซเคิล เป็นการประเมินว่าองค์กรมีระบบและ
แผนปฏิบัติการกําจัดขยะรีไซเคิล ที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกระดับสามารถปฏิบัติตาม
แนวทางได้
เป็นการติดตามประเมินการกําจัดขยะรีไซเคิล ในโรงพยาบาล
a/b
a=น้ําหนักของขยะรีไซเคิลของเดือนนี้ (กก.)
b = น้ําหนักของขยะรีไซเคิลในเดือนที่ผ่านมา (กก.)
ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
เท่า

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี

G

1ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
- หมวด SS: SterilizationSystem (S)
- ประเภทSS01 Sterilization and Services System
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

Sterilizationsystem
Sterilization and services system
SS0101
ร้อยละการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์
CSSD: Percentage of examination of effective sterilisation
1. วิธีการตรวจสอบการทําปราศจากเชื้อ (ทั้งการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ํา และการอบฆ่าเชื้อด้วย
ก๊าซ) ประกอบด้วยกรรมวิธี 3 ด้าน คือ
1.1 ตัวบ่งชี้ทางเชิงกล (Mechanical Indicator) เพื่อบ่งบอกสภาวะของเครื่องที่ทําให้ปราศจาก
เชื้อ โดยดูจากมาตรวัดอุณหภูมิ มาตรวัดความดัน สัญญาณไฟต่างๆ และแผ่นบันทึกการทํางาน
ของเครื่อง
1.2 ตัวบ่งชี้ทางเคมี (Chemical Indicator) โดยดูจากการเปลี่ยนสีของตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอก
และการเปลี่ยนสีของตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน
1.3 ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological Indicator) โดยดูจากผลการตรวจ Spore test Negative

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

2. อุณหภูมิและความดันที่ปรากฏที่มาตรวัดตลอดจนตัวบ่งชี้ทางเคมีและชีวภาพ ที่ทําให้
ปราศจากเชื้อ ต้องสอดคล้องเป็นไปตามข้อกําหนดและคู่มือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต
การติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบการทําให้ปราศจากเชื้อ
(a/b) x 100
a=จํานวนครั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์ใน 1 เดือน
b = จํานวนครั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําปราศจากเชื้อทั้งหมด ในเดือนเดียวกัน
ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
CSSD
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Sterilizationsystem
Sterilization and services system
SS0102
ร้อยละการจัดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ถูกต้องครบถ้วน
CSSD: Percentage of exact medical equiPMent prepared for specific
procedures
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ เป็นการประเมินประสิทธิภาพของการจัดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
หรือข้อตกลงที่กําหนดโดยคณะกรรมการของโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
การติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a=จํานวนครั้งการจัดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ตามข้อตกลงถูกต้องครบถ้วน
ในช่วงเวลา 1 เดือน
ตัวหาร
b = จํานวนครั้งการจัดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งหมด ในเดือนเดียวกัน
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
CSSD
1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Sterilizationsystem
Sterilization and services system
SS0103
ร้อยละการจ่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้หน่วยงานถูกต้อง
CSSD: Percentage of medical supplies which are accurately provided by the
CSSD
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ อัตราการจ่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้หน่วยงานถูกต้อง เป็นการประเมิน
ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของการจ่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ถูกต้อง ครบถ้วน (ความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา) ของหน่วย CSSD
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
การติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a=จํานวนครั้งการจ่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ถูกต้องครบถ้วนในช่วงเวลา 1 เดือน
ตัวหาร
b = จํานวนครั้งการจ่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งหมด ในเดือนเดียวกัน
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
CSSD
1ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ (System: S)
- หมวด SM: Medication System (M)
- ประเภทSM01 Medication Use

]
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวหาร

ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Medication system
Medication Use
SM0102
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
Medication Use: Antibiotic prescribing rate on upper respiratory infection
1. ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) หมายถึง ยาที่มีฤทธิ์ฆ่าหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใช้ในการ
รักษาหรือป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
2. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Respiratory Infection: URI) หมายถึง
ผู้ป่วย (เฉพาะผู้ป่วยนอก) ที่ป่วยในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งมี pdx
ตามรหัสโรค ICD-10 ที่กําหนด
ประเมินประสิทธิภาพการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
(a/b) x 100
a = จํานวนใบสั่งยาผู้ป่วย URI ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ ในช่วง 6 เดือน
b = จํานวนใบสั่งยาผู้ป่วย URI ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
B05.3, J00, J01.0 - J01.4, J01.8, J01.9, J02.0, J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0 J04.2, J05.0, J05.1, J06.0, J06.8, J06.9, J10.1, J11.1, J20.0 - J20.9, J21.0, J21.8,
J21.9, H65.0, H65.1, H65.9, H66.0, H66.4, H66.9, H67.0, H67.1, H67.8, H72.0 H72.2, H72.8, H72.9และได้รับยาปฏิชีวนะ
B05.3, J00, J01.0 - J01.4, J01.8, J01.9, J02.0, J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0 J04.2, J05.0, J05.1, J06.0, J06.8, J06.9, J10.1, J11.1, J20.0 - J20.9, J21.0, J21.8,
J21.9, H65.0, H65.1, H65.9, H66.0, H66.4, H66.9, H67.0, H67.1, H67.8, H72.0 H72.2, H72.8, H72.9
ทุก 6 เดือน (ตัวชี้วัดรายครึ่งปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
สธ., สปสช., นโยบายรัฐมนตรีปีงบประมาณ 2558
1 ตุลาคม 2558
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Medication system
Medication Use
SM0103
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
Medication Use: Antibiotic prescribing rate on acute diarrhea
1. ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) หมายถึง ยาที่มีฤทธิ์ฆ่าหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใช้ในการ
รักษาหรือป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
2. ผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea: AD) หมายถึง ผู้ป่วย(เฉพาะผู้ป่วย
นอก)ที่ป่วยในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ซึ่งมี pdx ตาม ICD-10 ที่กําหนด
ประเมินประสิทธิภาพการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
(a/b) x 100
a = จํานวนใบสั่งยาผู้ป่วย Acute diarrhea ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ ในช่วง 6 เดือน
b = จํานวนใบสั่งยาผู้ป่วย Acute diarrhea ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
A00.0, A00.1, A00.9, A02.0, A03.0 - A03.3, A03.8, A03.9, A04.0 - A04.9, A05.0,
A05.3, A05.4, A05.9, A08.0 - A08.5, A09, A09.0, A09.9, K52.1, K52.8, K52.9 และ
ได้รับยาปฏิชีวนะ
A00.0, A00.1, A00.9, A02.0, A03.0 - A03.3, A03.8, A03.9, A04.0 - A04.9, A05.0,
A05.3, A05.4, A05.9, A08.0 - A08.5, A09, A09.0, A09.9, K52.1, K52.8, K52.9
ทุก 6 เดือน (ตัวชี้วัดรายครึ่งปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี G
สธ., สปสช., นโยบายรัฐมนตรีปีงบประมาณ 2558
1 ตุลาคม 2558
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กลุ่มตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion: H)
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แผนผังภาพรวม กลุ่มตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion: H)
หมวด

ประเภท

HE ตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร

01 Employee Health Status

HC ตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพประชาชน

01 Customer Health Status
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4. บัญชีตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion: H)
4.1 หมวด HE: สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Employee Health Promotion: E)
4.1.1 HE01 Employee HealthStatus
รหัส
HE0101
HE0102
HE0103
HE0104
HE0105
HE0106

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจร่างกายประจําปี
Employee: Employee: Percentage of Employee Check-up
ร้อยละบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์มาตรฐาน
Employee: Percentage of Employee have Exceeding BMI
ร้อยละบุคลากรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
Employee: Percentage of Employee haveBehavior-smoky
ร้อยละบุคลากรเพศชายมีภาวะอ้วนลงพุง
Employee: Percentage of Employee (male)Obesity
ร้อยละบุคลากรเพศหญิงมีภาวะอ้วนลงพุง
Employee: Percentage of Employee (female)Obesity
ร้อยละบุคลากรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
Employee: Percentage of Employee RecievedInfluenza Immunization

หน้า
260
261
262
263
264
265

4.2 หมวด HC: สร้างเสริมสุขภาพผูร้ ับบริการ (Customer Health Promotion: C)
4.2.1HC01 Customer HealthStatus
รหัส
HC0101

HC0102

ชื่อตัวชี้วัด
ความสามารถในการดูแลตนเอง/ การดูแลผู้ป่วยของญาติ โรค Asthma
Customer: Asthma Patients or Their Relative(s) who are Able to Care
for the Patient's Needs
ความสามารถในการดูแลตนเอง/ การดูแลผู้ป่วยของญาติ โรค COPD
Customer: COPD Patients or their Relative(s) who are Able to Care for
the Patient's Needs
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หน้า
267

268

260

Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion: H)
- หมวด HE: Employee Health Promotion (E)
- ประเภทHE01 Employee HealthStatus
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Employee Health promotion
Employee HealthStatus
HE0101
ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจร่างกายประจําปี
Employee: Percentage of employee check-up
บุคลากรที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปี หมายถึง กรณีเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ตรวจสุขภาพตามสิทธิ์กระทรวงการคลังกําหนด ส่วนลูกจ้างชั่วคราว ตรวจสุขภาพตาม
นโยบายขององค์กร/ หน่วยงาน
เพื่อส่งเสริมการมีสวัสดิการด้านสุขภาพของบุคลากร
(a/b) x 100
a = จํานวนบุคลากรได้รับการตรวจร่างกายประจําปี
b = จํานวนบุคลากรทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Employee Health promotion
EmployeeHealthStatus
HE0102
ร้อยละบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์มาตรฐาน
Employee: Percentage of employee have exceeding BMI
การประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร หมายถึง เป็นการตรวจประเมินหาค่าดัชนีมวลกาย
ซึ่งมีการกระทําพร้อมกันกับการตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากรด้วยการประเมินจาก
น้ําหนัก และส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกายที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือมากกว่าหรือเท่ากับ 23.0
มุมมองด้าน Internal Process และทรัพยากรบุคคล
(a/b) x 100
a = จํานวนบุคลากรที่มี BMI เกินเกณฑ์มาตรฐาน
b = จํานวนบุคลากรที่ได้รับการตรวจประเมินหาค่าดัชนีมวลกายทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Employee Health promotion
EmployeeHealthStatus
HE0103
ร้อยละบุคลากรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
Employee:Percentage of employee havebehavior-smoky
บุคลากรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ประเมินผลลัพธ์ภาวะสุขภาพของบุคลากรตามโรคและพฤติกรรมที่กําหนด
(a/b) x 100
a = จํานวนบุคลากรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
b = จํานวนบุคลากรทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Employee Health promotion
EmployeeHealthStatus
HE0104
ร้อยละบุคลากรเพศชายมีภาวะอ้วนลงพุง
Employee:Percentage of employee (male)obesity
ภาวะอ้วนลงพุง หมายถึง ภาวะที่มีการสะสมของไขมันในร่างกายบริเวณช่องท้องเกิน
มาตรฐานวัดรอบเอวตรงตําแหน่งสะดือ โดยใช้สายวัดในช่วงหายใจออกสุด สายวัดแนบกับ
ลําตัว ไม่รัดแน่น และให้ระดับของสายวัดวางอยู่ในแนวขนานกับพื้น โดยรอบเอวของผู้ชาย
ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
ประเมินผลลัพธ์ภาวะสุขภาพของบุคลากรตามโรคและพฤติกรรมที่กําหนด
(a/b) x 100
a = จํานวนบุคลากรเพศชายที่ได้รับการวัดรอบเอวและมีค่ารอบเอวมากกว่า90 เซนติเมตร
b = จํานวนบุคลากรเพศชายที่ได้รับการวัดรอบเอวทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G

Thailand Hospital Indicator Project: THIP

265

หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Employee Health promotion
EmployeeHealthStatus
HE0105
ร้อยละบุคลากรเพศหญิงมีภาวะอ้วนลงพุง
Employee:Percentage of employee (female)obesity
ภาวะอ้วนลงพุง หมายถึง ภาวะที่มีการสะสมของไขมันในร่างกายบริเวณช่องท้องเกิน
มาตรฐานวัดรอบเอวตรงตําแหน่งสะดือ โดยใช้สายวัดในช่วงหายใจออกสุด สายวัดแนบกับ
ลําตัว ไม่รัดแน่น และให้ระดับของสายวัดวางอยู่ในแนวขนานกับพื้น โดยรอบเอวของผู้หญิง
ไม่เกิน 80 เซนติเมตร
ประเมินผลลัพธ์ภาวะสุขภาพของบุคลากรตามโรคและพฤติกรรมที่กําหนด
(a/b) x 100
a = จํานวนบุคลากรเพศหญิงที่ได้รับการวัดรอบเอวและมีค่ารอบเอวมากกว่า80 เซนติเมตร
b = จํานวนบุคลากรเพศหญิงที่ได้รับการวัดรอบเอวทั้งหมด
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
THIP I
1ตุลาคม 2557

G
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

Employee Health promotion
EmployeeHealthStatus
HE0106
ร้อยละบุคลากรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
Employee:Percentage of employee recievedInfluenza Immunization
บุคลากรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่หมายถึง การที่บุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปี
ประเมินผลลัพธ์อัตราบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
(a/b) x 100
a = จํานวนบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
b = จํานวนบุคลากรทั้งหมด (1 มิถุนายน สิ้นสุด 30 กันยายน ของทุกปี)
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
ร้อยละ

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

National Hospital Organization Clinical Evaluation Index 2009 (In Japanese) :
87.3
ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G
THIP I (เป็นตัวชี้วัดที่เพิ่มมาใหม่ในปีงบ 2558)
National Hospital Organization Clinical Evaluation Index 2009 (In Japanese)
1ตุลาคม 2557
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Template ตัวชี้วัดในกลุ่มตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion: H)
- หมวด HC: Customer Health Promotion (C)
- ประเภทHC01 Customer HealthStatus
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Customer Health promotion
Customer HealthStatus
HC0101
ความสามารถในการดูแลตนเอง/ การดูแลผู้ป่วยของญาติโรค Asthma
Customer: Asthma patients or their relative(s) who are able to care for the
patient's needs

นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย Asthma หมายถึงผู้ป่วยทีม่ ีprincipal diagnosis (pdx) เป็นโรคหอบหืดโดยมีรหัสโรค
อยูใ่ นกลุม่ รหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้และในที่นี้หมายรวมถึงเฉพาะ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด

ผู้ป่วย Asthma ผู้ใหญ่ในแผนกอายุรกรรม
2. ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ปว่ ย/ ญาติผู้ดแู ลหมายถึงการทีผ่ ู้ป่วยและญาติผู้ดแู ลได้รบั
การเสริมพลังให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพสามารถดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและใช้บริการในการรักษาได้อย่างเหมาะสม
3. การประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ปว่ ย Asthma/ ญาติผู้ดูแลหมายถึงการ
ประเมินโดยตรวจสอบสัดส่วนของผูป้ ่วย Asthma ที่มารับบริการที่ ER กับ OPD มีอัตราเพิ่มขึ้น
(จํานวนครัง้ ที่ ER ลดลง : จํานวนคนที่ OPD เพิ่มขึ้น)
ประเมินผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่วยการวางแผนจําหน่ายการเสริมพลัง และการสร้างเสริมสุขภาพ

a/b
a = จํานวนครั้งของผู้ป่วยโรค Asthma ที่มารับการรักษาที่ ER ในรอบ1ปี
b = จํานวนผู้ป่วยโรค Asthma ทั้งหมดที่มารับการรักษาที่ OPD อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย2
ครั้ง/ปีในรอบปีเดียวกัน
pdx = J45, J46
pdx = J45, J46
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
อัตรา (ครั้ง:คน)

เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี

G

1ตุลาคม 2557
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หมวดตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)

Customer Health promotion
Customer HealthStatus
HC0102
ความสามารถในการดูแลตนเอง/ การดูแลผู้ป่วยของญาติโรค COPD
Customer:COPD patients or their relative(s) who are able to care for the
patient's needs
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของ 1. ผู้ป่วย COPD หมายถึงผู้ป่วยที่มีprincipal diagnosis (pdx) เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ตัวชี้วัด
โดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9ดังที่ระบุไว้นี้
2. ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย/ ญาติผู้ดูแลหมายถึงการที่ผู้ป่วยและญาติ
ผู้ดูแลได้รับการเสริมพลังให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันอย่างมีคุณภาพเข้าใจสภาวะ
ของโรคมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองเข้าใจในการปฏิบัติตัว
สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเช่นการออกกําลังกายการฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
หลีกเลี่ยง/ ควบคุมปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมากขึ้นเช่นการสูบบุหรี่เป็นต้น
3. การประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย COPD/ ญาติผู้ดูแลหมายถึงการ
ประเมินโดยตรวจสอบสัดส่วนของผู้ป่วย COPD ที่มารับบริการที่ ER กับ OPD มีอัตรา
ลดลง
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยการวางแผนจําหน่ายการเสริมพลัง และการสร้างเสริม
สุขภาพ
สูตรในการคํานวณ
(a/b) x 100
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
a = จํานวนผู้ป่วยโรค COPD ที่มารับการรักษาที่ ER มากกว่าหรือเท่ากับ3ครั้งต่อปี
ตัวหาร
b = จํานวนผู้ป่วยโรค COPD ทั้งหมดที่มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย2ครั้งต่อปี
รหัสโรค/ หัตถการ ตัวตั้ง
pdx = J44.0, J44.1, J44.2
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
pdx = J44.0, J44.1, J44.2
ความถี่ในการจัดทําข้อมูล
ทุกปี หรือ ปีละครั้ง (ตัวชี้วัดรายปี)
หน่วยวัด
ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี

G

1ตุลาคม 2557
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.

แนวทางการกําหนดรหัสตัวชี้วัด THIP
มีการกําหนดรหัสตัวชี้วัด THIP เป็นสองส่วน ได้แก่ 1) รหัสชุดตัวอักษร ประกอบด้วย ตัวอักษร
จํานวน 2 ตัว, และ 2) รหัสชุดตัวเลข ประกอบด้วย ตัวเลขอารบิก จํานวน 4 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
1. รหัสตัวอักษรตัวที่ 1เป็นการระบุ กลุ่มของตัวชี้วัดได้แก่
D– ย่อมาจาก Disease กลุ่มตัวชี้วัดรายโรค
C– ย่อมาจาก Care Process กลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สําคัญ
S – ย่อมาจาก System กลุ่มตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ
H – ย่อมาจาก Health Promotion กลุ่มตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพ
2. รหัสตัวอักษรตัวที่ 2 เป็นการระบุหมวดของตัวชี้วัดได้แก่
ตัวอักษร

ตัวชี้วัดรายโรค
รายละเอียดหมวด

ตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผูป้ ่วยที่สาํ คัญ
ตัวอักษร
รายละเอียดหมวด
M

N

Cardiovascular Disease (heart
disease)
Neurovascular Disease

A

Maternal and Child Health
CareProcess
Anesthesia CareProcess

R

Respiratory Disease

O

Operative CareProcess

C

Chronic Disease

G

General CareProcess

M

Musculoskeletal Disease

E

Emergency CareProcess

G

Gastrointestinal Disease

I

Intensive Care Process

P

Pediatric Disease

S

Substance Use Disorders

H

ตัวชี้วัดระบบงานสําคัญ
รายละเอียดหมวด
ตัวอักษร
InfectionControl System
I
L

Laboratory System

H

Human Resource System

F

Financial System

ตัวชี้วัดสร้างเสริมสุขภาพ
ตัวอักษร

รายละเอียดหมวด

E

Employee

C

Customer
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C

Customer Service System

G

Governance System

S

SterilizationSystem

M

Medication System

3. รหัสตัวเลข 4ตัวมีความหมาย ดังนี้
รหัสตัวเลข 2 ตัวแรก(ตัวที่ 1-2)หมายถึง ตัวเลขหลักสิบทีบ่ ่งบอกถึงประเภทของตัวชี้วัดในแต่ละ
หมวดของกลุ่มนั้น
รหัสตัวเลข 2ตัวหลัง (ตัวที่ 3-4) หมายถึง ตัวเลขหลักสิบทีบ่ อกลําดับของตัวชี้วัดในแต่ละ
ประเภท
4. ตัวอย่างการใช้รหัสตัวชี้วัด
ตัวอย่างที่ 1
DN0101หมายถึง ตัวชี้วัดกลุ่มโรค (Disease: D) ในหมวดระบบประสาทและหลอดเลือด
สมอง (Neurovascular System: N) ประเภทที่ 1 (01) คือ Stroke ตัวชี้วัดที่ 1(01) คือ Stroke:
Stroke Mortality Rate (การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยที่มPี rincipalDiagnosis เป็นโรค
Stroke)
ตัวอย่างที่ 2
CM0201หมายถึง ตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สาํ คัญ (Care process: C) ในหมวด
กระบวนการดูแลมารดาและทารก (Maternal and child health careprocess: M)ประเภทที่ 2
(02) ในกลุ่มทารก ตัวชี้วัดที่ 1(01) คือ Child: Perinatal Mortality Rate (22 wks.) อัตราการตาย
ปริกําเนิด (อายุครรภ์ตั้งแต่ 22 สัปดาห์)
ตัวอย่างที่ 3
SH0101หมายถึง ตัวชี้วัดระบบ (System: S) ในหมวดบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
resource: H) ประเภทที่ 1 (01) การบริหารบุคคล (human resource management) ตัวชี้วัดที่
1(01) คือ HRM: Turnover Rate of Personnel (อัตราการลาออกของบุคลากร)
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หมายเหตุ :
1. เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 มีการนําเอาระบบและรายการตัวชี้วัดใน THIP I มารวมกับระบบ
และรายการตัวชี้วัดใน THIP II ให้เป็นระบบและรายการตัวชี้วัด THIP เดียว และเพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการเลือกระบุตัวชี้วัดที่ต้องการเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลที่มีระดับ/ ศักยภาพอยู่
ในกลุ่มเดียวกันตามบริบทของโรงพยาบาล ระบบ THIP จึงมีการกําหนดสีของรหัสตัวชี้วัด ดังนี้
 รายการตัวชี้วัดเดิมที่นํามาจากระบบ THIP I มีรหัสตัวชี้วัดเป็นอักษรสีนา้ํ เงิน
 รายการตัวชี้วัดที่เพิ่มเติมใหม่ซึ่งยังไม่มีใน THIP I มีรหัสตัวชี้วัดเป็นอักษร สีดาํ
2. รายการตัวชี้วัดที่มีเครื่องหมาย* กํากับที่รหัสตัวชี้วัดหมายถึง รายการตัวชี้วัดใหม่ที่เพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ 2560เป็นรายการตัวชี้วัดใหม่ซึ่งเปิดให้ใช้งานสําหรับการเปรียบเทียบวัดระดับ
คุณภาพในปีงบประมาณ 2560 หรือตัวชี้วดั เดิมที่มีการปรับปรุงรายละเอียด KPI Template
3. รายการตัวชี้วัดที่มีเครื่องหมาย** กํากับที่รหัสตัวชี้วัด หมายถึง รายการตัวชี้วัดเดิมที่เคยมีอยู่ใน
ระบบให้ใช้งานจนถึงปีงบประมาณ 2559 และยกเลิกการใช้งานในปีงบประมาณ 2560
เนื่องจากผลการทบทวนโดยคณะกรรมการพบว่ามีองค์ประกอบบางประการที่ไม่ครบถ้วนตาม
คุณสมบัติของตัวชี้วัดเพื่อการเปรียบเทียบในระบบ THIP
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ภาคผนวก ข.
โครงสร้าง KPI Template THIP ปีงบประมาณ 2560
ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการและคณะทํางานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ
คุณภาพโรงพยาบาล มีมติจากการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ให้มีการปรับโครงสร้าง
Template KPI THIP เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาลได้
ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกระดับตามบริบทของโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถเทียบเคียงในระดับ
สากลได้ด้วย รายละเอียดตามโครงสร้าง ดังนี้
กลุ่มตัวชี้วัด
หมวดตัวชี้วดั
ประเภทตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)
นิยาม คําอธิบาย ความหมายของตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
สูตรในการคํานวณ
ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
รหัสโรค/ หัตถการ ที่ ตัวตั้ง
เกี่ยวข้อง
ตัวหาร
ความถีใ่ นการจัดทําข้อมูล
หน่วยวัด
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล
Benchmark (ค่า/แหล่งอ้างอิง/ ปี) *
วิธีการแปลผล
ที่มา/ Reference
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
เหตุผลของการปรับปรุง
หมายเหตุ

เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) ใช้สําหรับข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนไปตามช่วง
ระยะเวลา สภาพแวดล้อม สถานการณ์ และแหล่งเปรียบเทียบหรือคู่เทียบ
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ภาคผนวก ค.
ข้อกําหนดการจัดเก็บข้อมูลและระยะเวลาการออกรายงานตัวชี้วัด THIP
ข้อกําหนดรอบระยะเวลาของการกรอกและบันทึกส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ (ทุก 2 เดือน) คิดเป็นช่วง
ปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคมของปีก่อน ถึงเดือนกันยายนของปีปัจจุบัน)การขอปลดล็อคเพื่อแก้ไขข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกรายงานเปรียบเทียบตัวชี้วัด โดยกําหนดตามรอบระยะเวลาดังนี้

ตัวชี้วัดรายเดือน
รอบของตัวชี้วดั
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน

ช่วงเวลาการกรอกและ
บันทึกส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
ธันวาคม
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
มกราคม
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
กุมภาพันธ์
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
มีนาคม
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
เมษายน
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
พฤษภาคม
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
มิถุนายน
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
กรกฎาคม
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
สิงหาคม
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
กันยายน
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
ตุลาคม
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายน

ช่วงเวลาปลดล็อคเพือ่ แก้ไข
ข้อมูล
ภายในวันที่ 1 - 15 มกราคม

ช่วงเวลาการออกรายงาน
เปรียบเทียบ
หลังจากวันที่ 16 มกราคม
เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ หลังจากวันที่ 16 กุมภาพันธ์
เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 1 - 15 มีนาคม
หลังจากวันที่ 16 มีนาคม
เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 1 - 15 เมษายน
หลังจากวันที่ 16 เมษายน
เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม หลังจากวันที่ 16 พฤษภาคม
เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 1 - 15 มิถุนายน
หลังจากวันที่ 16 มิถุนายน
เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม หลังจากวันที่ 16 กรกฎาคม
เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 1 - 15 สิงหาคม
หลังจากวันที่ 16 สิงหาคม
เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 1 - 15 กันยายน
หลังจากวันที่ 16 กันยายน
เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 1 - 15 ตุลาคม
หลังจากวันที่ 16 ตุลาคม
เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน หลังจากวันที่ 16 พฤศจิกายน
เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 1 - 15 ธันวาคม
หลังจากวันที่ 16 ธันวาคม
เป็นต้นไป
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ตัวชี้วัดรายไตรมาส
ช่วงเวลาการกรอกและ ช่วงเวลาปลดล็อค
ช่วงเวลาการออก
บันทึกส่งข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ เพือ่ แก้ไขข้อมูล รายงานเปรียบเทียบ
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ ภายในวันสุดท้ายของเดือน ภายในวันที่ 1 - 15 หลังจากวันที่ 16
(เดือน ต.ค. - ธ.ค.)
กุมภาพันธ์
มีนาคม
มีนาคม เป็นต้นไป
รอบของตัวชีว้ ัด

ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ ภายในวันสุดท้ายของเดือน
(เดือน ม.ค. - มี.ค.)
พฤษภาคม

ภายในวันที่ 1 - 15 หลังจากวันที่ 16
มิถุนายน
มิถุนายน เป็นต้นไป

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ ภายในวันสุดท้ายของเดือน
(เดือน เม.ย. - มิ.ย.)
สิงหาคม

ภายในวันที่ 1 - 15 หลังจากวันที่ 16
กันยายน
กันยายน เป็นต้นไป

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ ภายในวันสุดท้ายของเดือน
(เดือน ก.ค. – ก.ย.)
พฤศจิกายน

ภายในวันที่ 1 - 15 หลังจากวันที่ 16
ธันวาคม
ธันวาคม เป็นต้นไป

ตัวชี้วัดรายครึ่งปี
ช่วงเวลาการกรอกและบันทึก ช่วงเวลาปลดล็อคเพื่อ ช่วงเวลาการออกรายงาน
ส่งข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ
แก้ไขข้อมูล
เปรียบเทียบ
ครึ่งปีแรกของ
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
ภายในวันที่ 1 - 15
หลังจากวันที่ 16 มิถุนายน
ปีงบประมาณ (เดือน พฤษภาคม
มิถนุ ายน
เป็นต้นไป
ต.ค. – มี.ค.)
รอบของตัวชีว้ ัด

ครึ่งปีหลังของ
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
ปีงบประมาณ (เดือน พฤศจิกายน
เม.ย. - ก.ย.)

ภายในวันที่ 1 - 15
ธันวาคม

หลังจากวันที่ 16 ธันวาคม
เป็นต้นไป

ตัวชี้วัดรายปี
ปีงบประมาณ
ภายในวันสุดท้ายของเดือน
ปัจจุบัน (เดือน ต.ค. พฤศจิกายน ของปีปัจจุบัน
ของปีที่ผ่านมา –
ก.ย.ของปีปัจจุบัน)

ภายในวันที่ 1 - 15
หลังจากวันที่ 16 ธันวาคม
ธันวาคม ของปีปัจจุบัน ของปีปัจจุบัน เป็นต้นไป
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แนวทางการขอปลดล็อคข้อมูลในระบบ THIP นอกรอบปกติ
ในกรณีที่โรงพยาบาลสมาชิกต้องการขอปลดล็อคเพื่อแก้ไขข้อมูลนอกรอบปกติ (นอกเหนือจาก
ระยะเวลา15 วันปกติ) ให้โรงพยาบาลสมาชิกดําเนินการดังนี้
1) ส่งหนังสือคําร้องอย่างเป็นทางการ เพื่อขอปลดล็อคแก้ไขข้อมูลนอกรอบปกติในโปรแกรม THIP
โดยเรียน ผู้อํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2) ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ประกอบด้วย(1) ชื่อตัวชี้วัด, (2) รอบข้อมูลที่ส่งตัวชี้วัด
(3)ข้อมูลเดิมทีบ่ ันทึก, (4) ข้อมูลใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง, (5) ระบุเหตุผลที่ต้องการแก้ไข
3) สําเนาหนังสือคําร้อง เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มายังอีเมล Thip@ha.or.th
แนวทางการพิจารณาการปลดล็อคนอกรอบปกติ
เกณฑ์การพิจารณาปลอดล็อคเพื่อแก้ไขข้อมูลนอกรอบปกติ ของคณะกรรมการ THIP1ได้แก่
1) เป็นข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน ในระดับทีส่ ่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม เช่น
ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะค่า Median เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
โดยจะดําเนินการปลดล็อคนอกรอบปกติตามไตรมาส และแจ้งให้กับโรงพยาบาลสมาชิกได้รับทราบ
ทุกครั้งผ่านทาง www.thip2.com
สําหรับข้อมูลที่มีการขอปลดล็อคนอกรอบปกติที่พบบ่อย แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาของ
คณะกรรมการ THIP ให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ยกต้วอย่างเช่น (1) การส่งข้อมูลไม่ทันเวลารอบปกติ ให้ถือว่า
เป็นข้อมูล missing,(2) การบันทึกข้อมูลผิดพลาดโดยไม่มีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม เป็นต้น
ทางคณะกรรมการจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้โรงพยาบาลสมาชิกทราบ เพื่อใช้พิจารณาประกอบการใช้ข้อมูล
ต่อไป ทาง www.thip2.com

1

อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล
ครั้งที่ 2ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 26มกราคม2559, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ภาคผนวก ง.
แนวทางการจัดกลุ่มเปรียบเทียบของโรงพยาบาลสมาชิก THIP
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ได้มีการ
ทบทวนแนวทางการจัดกลุ่มเทียบเคียงของโรงพยาบาลสมาชิก THIP2โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
โรงพยาบาลภาครัฐ-มีการเรียนการสอนได้แก่
1.1 โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ มีการเรียน-สอนครบทุกสาขา
1.2 โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ มีการเรียน-สอนบางสาขา
1.3 โรงพยาบาลศูนย์มีการเรียน-สอนครบทุกสาขา
1.4 โรงพยาบาลศูนย์มีการเรียน-สอนบางสาขา
1.5 โรงพยาบาล ระดับตติยภูมิมีการเรียน-สอนครบทุกสาขา
1.6 โรงพยาบาล ระดับตติยภูมิมีการเรียน-สอนบางสาขา
1.7 สถาบันเฉพาะทางมีการเรียน-สอนบางสาขา
กลุ่มที่ 2
โรงพยาบาลภาครัฐ-ตติยภูมิได้แก่
2.1 โรงพยาบาลศูนย์
2.2 โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
2.3 สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง
กลุ่มที่ 3
โรงพยาบาลภาครัฐ-ทั่วไป
กลุ่มที่ 4
โรงพยาบาลภาครัฐ-ชุมชน
กลุ่มที่ 5
โรงพยาบาลเอกชน
หมายเหตุ:
 โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ หมายถึงโรงพยาบาลที่มีหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเป็น
ของตนเอง
2) มีการเรียน-สอนครบทุกสาขาหมายถึงต้องมีการเรียนการสอน (ระดับ resident) ในสาขาหลัก
Major ครบทั้ง 5 สาขาหลักได้แก่ 1) สูตินรีเวชกรรม 2) ศัลยกรรม 3) อายุรกรรม 4) กุมารเวช
กรรมและ 5) ศัลยกรรมออโธปิดิกส์
3) โรงพยาบาลศูนย์/ตติยภูมิหมายถึงโรงพยาบาลที่มีการรับส่งต่อ(refer)ในหลายสาขา
4) สถาบันเฉพาะทางหมายถึงโรงพยาบาลที่มีการรับส่งต่อ(refer)ในบางกลุ่มโรคหรือเฉพาะสาขาโรค
ใดโรคหนึ่งเท่านั้น

2

อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ภาคผนวก จ.
ทําเนียบ คณะกรรมการและคณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ
วัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล(THIP)วาระ 2558-2559
1. นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
2. ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
3. รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
4. รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
5. รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ
6. นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
7. นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ
8. ผศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล
9. นพ.สมบูรณ์ ทศบวร
10. พ.อ.นพ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร
11. ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์
12. รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
13. พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ
14. ดร.สมสมัย สุธีรศานต์
15. ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์
16. รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย
17. พญ.น้ําทิพย์ อินทับ
18. นพ.วีระ มหาวนากูล
19. นางสาวอําพัน วิมลวัฒนา
20. นางอรมณี ภัทรทิพากร
21. นางสาวหอมจันทร์ หอมแก่นจันทร์
22. นางสาวนิภา เวชสุวรรณรักษ์
23. นางสาวศิริพร แสงสว่าง
24. นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี
25. พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
26. นางศิริลักษณ์ โพธิกุล
27. นพ.ทรนง พิลาลัย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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