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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 1. ลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอย  
โครงการ พัฒนาเครือขายสุขภาพจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) / แผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 4 จำนวน อสม.ท่ีไดรับการพัฒนาเปน อสม.หมอประจำบาน  
คำนิยาม อสม.หมอประจำบาน หมายถึง ประธาน อสม.ระดับหมูบาน/ชุมชน หรือ อสม.ตามระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม.หมอ
ประจำบาน ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
อสม.มีศักยภาพเปน อสม.หมอประจำบาน หมายถึง อสม.ท่ีผานการอบรมตามหลักสูตร 
อสม.หมอประจำบาน มีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี     

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

จำนวน อสม.ท่ีไดรับ
การพัฒนาเปน อสม.
หมอประจำบาน 

คน - - 388 

 
เกณฑเปาหมาย /:  

ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
364 364 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม.เปน อสม.หมอประจำบาน 
2.เพ่ือให อสม.หมอประจำบานดูแลสุขภาพคนในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3.เพ่ือให อสม.หมอประจำบานเปนสื่อในการนำนโยบายสุขภาพไปสูประชาชน 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพ 
ตามหลักสูตร อสม.หมอประจำบาน  ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

จัดเก็บจากฐานขอมูล อสม. โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี รพ.สต./รพช./รพท./

หนวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีนำขอมูลผลการดำเนินงานมาบันทึกลงในเว็บไซตฐานขอมูล 

www.thaiphc.net   

แหลงขอมูล 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 

2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

3.โรงพยาบาลท่ัวไป/ชุมชน 

4.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

รายการ 
ขอมูล 1 

- 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

- 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส 
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เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีหลักสูตรการพัฒนา 

อสม.หมอประจำบาน 

2.มีการชี้แจงแนวทาง     

สูการปฏิบัติ 

มี อสม.หมอประจำบาน 

จำนวน 364 คน 

1.มี อสม.หมอประจำบาน 

จำนวน 364 คน  

(ป 63=388 รวม 752 คน) 

2.อสม.หมอประจำบาน 

มีศักยภาพในการดูแล

ผูปวยกลุมเปาหมาย 

รอยละ 90 

อสม.หมอประจำบาน 

มีศักยภาพในการดูแล

ผูปวยกลุมเปาหมาย 

รอยละ 100 

วิธีการ
ประเมินผล :  

เปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ีกำหนด 

เอกสาร
สนับสนุน :  

1.แนวทางการดำเนินงานฯ 
2.หลักสูตร อสม.เปนหมอประจำบาน 
3.ฐานขอมูล อสม.หมอประจำบาน บนเว็บไซต www.thaiphc.net   

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ ตั้งพานิชวงศ   
หนวยงาน : กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ : 09 2714 2425 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493  ตอ 128 
E-mail : uraiwan_da@hotmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางนรารักษ ดิษฐวิเศษ  
หนวยงาน : กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ : 08 6378 2408 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : madamped@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 1. ลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอย  
โครงการ พัฒนาเครือขายสุขภาพจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI)  
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 5 รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบาน  

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เปาหมายสวนกลาง รอยละ 70)   
คำนิยาม ผูปวยกลุมเปาหมาย หมายถึง ผูปวยติดบานติดเตียง ผูพิการ/ผูดอยโอกาสท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไมติดตอ (NCD) 
อสม.หมอประจำบาน หมายถึง ประธาน อสม.ระดับหมูบาน/ชุมชน หรือ อสม. 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร 
อสม.หมอประจำบาน ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
คุณภาพชีวิตท่ีดี หมายถึง ผูปวยกลุมเปาหมายไดรับการดูแลดานรางกาย ดานจิตใจ 
ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
รอยละของผูปวยกลุมเปาหมาย
ท่ีไดรับการดูแลจาก อสม.หมอ 
ประจำบาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

รอยละ - - 99.77 

 
เกณฑเปาหมาย /:  

ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
90 90 90 

 

วัตถุประสงค  1.พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เปน อสม.หมอประจำบาน ดูแลสุขภาพ 
คนในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2.ผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบาน มีคุณภาพชีวิตด ี

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

1.อสม.ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม.หมอประจำบาน 
2.ผูปวยติดบานติดเตียง ผูพิการ/ผูดอยโอกาสท่ีมีภาวะพ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD)  
โรคไมติดตอ (NCD) ครอบคลุมทุกหมูบาน/ชุมชน จำนวน 1,134 คน (เปาหมาย  
รอยละ 90 คือ จำนวน 1,020 คน) (เฉลี่ย อสม.1 คน ตอ ผูปวยกลุมเปาหมาย 3 คน) 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

จัดเก็บจากฐานขอมูล อสม.ซ่ึงมีการลงทะเบียน 2 ชองทาง ดังนี้ 

1.เจาหนาท่ีสาธารณสุขผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี รพ.สต./รพช./รพท./หนวยบริการสาธารณสุข 

ในพ้ืนท่ีนำขอมูลผลการดำเนินงานมาบันทึกลงในเว็บไซตฐานขอมูล www.thaiphc.net   

2.อสม.รายงานผลผาน Application "SMART อสม." ดวยตนเอง 

แหลงขอมูล 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

3.โรงพยาบาลท่ัวไป/ชุมชน 

4.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
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รายการขอมูล 1 A = จำนวนผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบาน มีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

รายการขอมูล 2 B = จำนวนผูปวยกลุมเปาหมาย 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบาน  

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี = (A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.พัฒนาหลักสูตร 

แนวทางคูมือ 

2.มีการชี้แจงแนวทาง 

สูการปฏิบัติ 

มี อสม.หมอประจำบาน 

จำนวน 378 คน 

อสม.กลุมเปาหมาย 

มีศักยภาพเปน อสม.

หมอประจำบาน  

รอยละ 100 

ผูปวยกลุมเปาหมาย 

ท่ีไดรับการดูแลจาก  

อสม.หมอประจำบาน 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

รอยละ 90 

วิธีการ
ประเมินผล :  

เปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ีกำหนด 

เอกสารสนับสนุน  1.แนวทางการดำเนินงานฯ 
2.หลักสูตร อสม.เปนหมอประจำบาน 
3.ฐานขอมูล อสม.หมอประจำบาน บนเว็บไซต www.thaiphc.net   

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ ตั้งพานิชวงศ   
หนวยงาน : กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ : 09 2714 2425 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493  ตอ 128 
E-mail : uraiwan_da@hotmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางนรารักษ ดิษฐวิเศษ  
หนวยงาน : กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ : 08 6378 2408 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493  ตอ 128 
E-mail : madamped@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 1. ลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอย  
โครงการ โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใชกลไกรานยา ป 2564 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 7 ระดับความสำเร็จของโครงการลดแออัดโดยรานยา 
คำนิยาม โครงการลดแออัดโดยรานยา หมายถึง โครงการความลดแออัดของหนวยบริการในระบบ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยรานยาแผนปจจุบันประเภท 1 ตามนโยบายรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยรับยาของผูปวยท่ี
โรงพยาบาล โดยใหมารับยาท่ีรานขายยาแผนปจจุบันประเภท 1 คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ มีมติเห็นชอบโครงการดังกลาว ตามขอเสนอดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบาย
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
รานยา หมายถึง รานขายยาแผนปจจุบัน (ข.ย.1) ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนด เกี่ยวกับสถานท่ี อปุกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัช
กรรมชุมชน ในสถานท่ีขายยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2557 และ 
มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง เกณฑการตรวจ
ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
ผูปวยที่ไปรับบริการที่รานยา หมายถึง ผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด 
โรคจิตเวช หรือโรคเรื้อรังท่ีไมมีความซับซอนในการดูแล ท่ีสมัครใจเขารวมโครงการฯ และ       
มีความสะดวกในการมารับบรกิารท่ีรานยาใกลบานและใกลท่ีทำงาน 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จของ
โครงการลดแออัดโดยรานยา 

ระดับ
ความสำเร็จ 

N/A N/A N/A 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

ระดับ 5 - - 
เกณฑการใหคะแนน 
    กำหนดเปนระดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนในการดำเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 

ระดับความสำเร็จ  เกณฑการประเมิน 
1 รอยละผูปวยที่ไปรับบริการที่รานยา รอยละ 6  

และการเขาถึงของผูปวยทีจ่ะเขามารับบริการที่รานยา รอยละ 16 
2 รอยละผูปวยที่ไปรับบริการที่รานยา รอยละ 12  

และการเขาถึงของผูปวยทีจ่ะเขามารับบริการที่รานยา รอยละ 32 
3 รอยละผูปวยที่ไปรับบริการที่รานยา รอยละ 18  

และการเขาถึงของผูปวยที่จะเขามารับบริการที่รานยา รอยละ 48 
4 รอยละผูปวยที่ไปรับบริการที่รานยา รอยละ 24  

และการเขาถึงของผูปวยที่จะเขามารับบริการที่รานยา รอยละ 64 
5 รอยละผูปวยที่ไปรับบริการที่รานยา รอยละ 30  

และการเขาถึงของผูปวยที่จะเขามารับบริการที่รานยา รอยละ 80  
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วัตถุประสงค  1. เพ่ือลดความแออัดของหนวยบริการ และอำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมีสิทธ ิ      
ในการรับยาท่ีรานยาใกลบาน  
2. เพ่ิมการเขาถึงยาจำเปนของผูปวยอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลและรานยาในเขตจังหวัดสิงหบุรีท่ีเขารวมโครงการลดแออัด โดยรานยา 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

รายงาน 

แหลงขอมูล ระบบรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

รอยละผูปวยท่ีไปรับบริการท่ีรานยา 

A/B X 100 

A หมายถึง จำนวนผูปวยท่ีไปรับบริการท่ีรานยา 

B หมายถึง จำนวนผูปวยรายโรคท่ีคาดวาจะสงตอผูปวยไปรับยาท่ีรานยา (ตามแบบฟอรม

การขอรับคาจัดบริการดานยาและเวชภัณฑของหนวยบริการรวมกับรานยา) 

 การเขาถึงของผูปวยท่ีจะเขามารับบริการท่ีรานยา 

A/B X 100 

A หมายถึง จำนวนรานยาท่ีมีผูปวยไปรับบริการท่ีรานยา 

B หมายถึง จำนวนรานยาท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ ท้ังหมด (ตามแบบฟอรมการขอรับคา

จัดบริการดานยาและเวชภัณฑของหนวยบริการรวมกับรานยา) 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

วิธีการ
ประเมินผล :  

รายงานขอมูลลดแออัดโดยรานยาจังหวัดสิงหบุรี (google spreadsheets) ทุกไตรมาส 

เอกสาร
สนับสนุน :  

- 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางอุสาห จันทรวิจิตร 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 1926 1762 
โทรศัพทท่ีทำงาน:0 3681 3493 ตอ 115 
E-mail :PROMPTPHARMACY@GMAIL.COM 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงดาว คงมลายู 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 6128 0109 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 115 
E-mail : duangdao.khong@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 8 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุนอยกวาหรือเทากับ 28 วัน 
คำนิยาม ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ำหนักมากกวาหรือเทากับ 500 กรัมท่ีเกิดมามีชีวิตอายุ

ต่ำกวาหรือเทากับ 28 วัน ในโรงพยาบาล 
รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline  Data ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราตายทารกแรกเกิด 4.36 4.24 3.14 
 

เกณฑเปาหมาย  

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
3.7                  3.6 3.5 

 

วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดใหท่ัวถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการ 
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ทารกน้ำหนักมากกวาหรือเทากับ 500 กรัมท่ีเกิดมามีชีวิตจนถึง 28 วันในหนวยบริการ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.โรงพยาบาลจัดเก็บขอมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาลและสงขอมูลเขาระบบ 
Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2.จัดเก็บขอมูลโดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ 
กรมการแพทย 

แหลงขอมูล 1.ฐานขอมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
2.ขอมูลแบบรายงานการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย
ในระดับจังหวัดและระดับเขต (ตก.1, 2) 

รายการขอมูล 1 A  =  จำนวนทารกแรกเกิดท่ีเสียชีวิตอายุ ≤28 วัน 
รายการขอมูล 2 B  =  จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ 
สูตรการคำนวณ
ตัวช้ีวัด 

อัตราตายทารกแรกเกิด (A/B) X 1,000 
 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 2 และ 4 
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เกณฑการประเมิน :  ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีแผนปฏิบัติการ/แผน
ดำเนินงาน ท่ีสอดคลอง
กับสถานการณปญหาใน
พ้ืนท่ีและมีระบบ
ประเมินผลและวิเคราะห
เพ่ือกำหนดมาตรการ                     

1.อัตราตายทารกแรกเกิด
3.65 ตอพันการเกิดมีชีพ 
2.มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและทบทวนแนว
ทางการดูแลผูปวยอยาง
ตอเนื่อง                       

จัดการระบบขอมูล
รายงาน HDC ใหตรง
กับขอมูลตามระบบ
ปกติของโรงพยาบาล              

อัตราตายทารกแรก
เกิด 3.6 ตอพัน 
การเกิดมีชีพ 

 

วิธีการ
ประเมินผล : 

1. ประชุมทำเขาใจตัวชี้วัด 
2. สงขอมูลครบโรงพยาบาล 
3. มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
4. มีการสรุปขอมูล 

เอกสารสนับสนุน  1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด 
2. ยุทธศาสตรตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บขอมูล กระทรวงสาธารณสุข 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ/ 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493 ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
             นส.กาญจนา  อยูนาค 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602, 08 7843 7832 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493  ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com u5526002@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan สาขา NCD 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล รพ.ท, รพ.ช 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 9 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดำเนินงาน NCD clinic plus ผานเกณฑ 

ในระดับดีข้ึนไป 
คำนิยาม NCD clinic plus  หมายถึง การดำเนินงาน NCD Clinic Plus เปนแนวทางการประเมิน

ตนเองของโรงพยาบาลเพ่ือพัฒนาโดยใชหลักการ Chronic Care Model รวมกับ PMQA 
ประกอบดวยการประเมิน 2 สวน ไดแก  
      1.การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ6 องคประกอบ ไดแก ทิศทางและนโยบาย 
ระบบสารสนเทศ การปรับระบบและกระบวนการบริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง 
ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ และการจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 
      2.การประเมินผลลัพธตัวชี้วัดบริการ ประกอบดวยตัวชี้วัดครอบคลุมโรคDM, HT, CVD 
และ CKD จำนวน 12 ตัวชี้วัด 
คะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus รวม 100 คะแนน จากการประเมิน

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 50 คะแนน และการประเมินผลลัพธตััวชี้วัดบริการ 50 คะแนน

มีระดับผูลการประเมิน ดังนี้   

ระดับ คะแนนผลการประเมิน 
ดีเดน 85-100 
ดีมาก 80-84 

ด ี 70-79 
พ้ืนฐาน 60-69 

ต่ำพ้ืนฐาน <60 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของโรงพยาบาล 
ท่ีมีการดำเนินงานNCD 
clinic plus ผานเกณฑ
ในระดับดีข้ึนไป 

 
รอยละ - - 100 

 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

75 100 100 
 

วัตถุประสงค  ประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพสามารถเขาถึงบริการไดอยางเทาเทียม 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลขนาดใหญ ไดแก โรงพยาบาลระดับ A, S, M1  
2. โรงพยาบาลขนาดกลาง ไดแก โรงพยาบาลระดับ M2, F1 
3. โรงพยาบาลขนาดเล็ก ไดแก โรงพยาบาลระดับ F2, F3 
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วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.สงผลการประเมินตนเองใน 6 องคประกอบ 

2.บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล 43 แฟม 

แหลงขอมูล 1.สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

2.ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = โรงพยาบาลระดับ S, M1, F1-3 มีการดำเนินงาน NCD clinic plus ผานเกณฑ 
ในระดับดีข้ึนไป 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = โรงพยาบาลระดับ S, M1, F1-3 ทุกแหง   

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน/รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.ผูรับผิดชอบคลินิกโรคไมติดตอใน
โรงพยาบาลทบทวนผลการดำเนินงาน
ป 2563 โอกาสพัฒนา และจัดทำ
แผนปฏิบัติการดำเนนิงานพัฒนา
คุณภาพ NCD Clinic Plus ป 2564 
2.โรงพยาบาลประเมินตนเองเพ่ือการ
พัฒนาตามแนวทางการประเมิน NCD 
Clinic Plus ท้ัง 2 สวน โดยสวนท่ี 1  
ใชหลักการข้ันบันได (Milestone)  
สวนท่ี 2 ใชฐานขอมูลจาก Health 
Data Center (HDC) Freeze ขอมูล  
ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2564 
3.สงผลการประเมินตนเองใหสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดรวบรวมและรายงาน
ตอใหสำนักงานปองกันควบคุมโรค 
เพ่ือสรุปผลการประเมินตนเองเปน
ภาพรวมเขต และรายงานผลใหกองโรค
ไมติดตอ ซ่ึงจะเปนผลประเมินรอบท่ี 1 
(เดือนตุลาคม–มีนาคม) โรงพยาบาล
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตามผล
การประเมินตนเองป 2564 

1.ทีมผูประเมินซ่ึงกำหนดรวมกันใน
เขตสุขภาพ (สคร. สสจ. และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ) ลงประเมิน
รับรองคุณภาพ NCD Clinic Plus 
และแลกเปลี่ยนเรยีนรูผลการประเมิน
ตนเองรวมกันกับโรงพยาบาล เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน 
2.ทีมผูประเมินแจงผลการประเมิน
รับรองแกโรงพยาบาล 
ทีมผูประเมินสงผลการประเมิน
รับรองคุณภาพ NCD Clinic Plus ให
สำนักงานปองกันควบคุมโรค พรอม
ผลการคัดเลือกโรงพยาบาลท่ีมีการ
ดำเนินงาน NCD Clinic Plus ดเีพ่ือ
เปนตัวแทนระดับเขต ในการประกวด 
NCD Clinic Plus Awards 

1.สำนักงานปองกันควบคุมโรค 
รวบรวมผลการประเมินคุณภาพ 
NCD Clinic Plus ท้ัง 2 สวน 
โดยสวนท่ี 1 เปนผลการ
ประเมินหลังจากประเมินรับรอง 
สวนท่ี 2 ใชฐานขอมูลจาก 
Health Data Center (HDC) 
Freeze ขอมูล ณ วนัท่ี 16 
สิงหาคม2564 เพ่ือสรุปผลการ
ประเมินตนเองเปนภาพรวมเขต 
2.สำนักงานปองกันควบคุมโรค 
รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
NCD Clinic Plus ท้ัง 2 สวนให
กองโรคไมติดตอ ซ่ึงจะเปนผล
การประเมิน รอบท่ี 2 (เดือน
เมษายน–กันยายน) 
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วิธีการ
ประเมินผล :  

1.การประเมินตนเองใน 6 องคประกอบ 
2.ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 

เอกสาร
สนับสนุน  

รูปแบบการบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับการดำเนินงาน 

NCD Clinic Plus 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan สาขา NCD 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (PI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพ.สต., รพ.ช, รพ.ท 
ช่ือตัวช้ีวัด PI 9.1 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับนํ้าตาลไดดี 
คำนิยาม ระดับคาน้ำตาลอยูในเกณฑที่ควบคุมได หมายถึง ผูปวยเบาหวานท่ีไมมีโรครวม ท่ีมีคาระดับ 

น้ำตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดทาย นอยกวา 7 mg% ในปงบประมาณที่วิเคราะห หรือผูปวย
เบาหวานที่มีโรครวม*  ที่มีคาระดับน้ำตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดทาย นอยกวา 8 mg%      
ในปงบประมาณท่ีวิเคราะห 
*หมายเหตุ : รหัส ICD 10 ท่ีเปนโรครวม ไดแก 
    1.รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) รวมกับรหัสโรคหัวใจขาดเลือด 
I20-I25 
    2.รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) รวมกับรหัสโรคหัวใจลมเหลว I50 
    3.รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) รวมกับรหัสโรคหลอดเลือดสมอง 
I60-I69 
    4.รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) รวมกับรหัสโรคไตเรื้อรัง 
ระยะท่ี 4-5 N18.4-N18.5 
    5.รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) รวมกับรหัสโรคลมชักชนิดตอเนื่อง  
G40-G41 
ผูปวยเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หมายถึง ผูปวยท่ีถูกวินิจฉัยดวย 
รหัสโรค ICD10  = E10 - E14  และ Type area = 1 และ 3 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของผูปวยโรคเบาหวาน
ท่ีควบคุมระดับนํ้าตาลไดดี 

รอยละ 38.24 34.10 35.30 

 

เกณฑเปาหมาย /:   
 

ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
40 - - 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูปวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลไดดีลดภาวะแทรกซอนและ 

ความพิการ 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนโรคเบาหวาน และผูปวยโรคเบาหวานท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบท้ังหมด 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล 43 แฟม 

  

แหลงขอมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผูปวยโรคเบาหวานท่ีข้ึนทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีระดับคาน้ำตาล 

      อยูในเกณฑท่ีควบคุมได 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนผูปวยโรคเบาหวานท่ีข้ึนทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด   
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สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.ผูปวยความ
โรคเบาหวานไดรับ 
การประเมิน Risk 
Factor มากกวา 
รอยละ 60 
2.ผูปวยโรคเบาหวาน  
ท่ีควบคุมระดับน้ำตาล 
ไดไมดี ไดรับปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก 3อ  
3ส และมี Self care 
มากกวารอยละ 30 

1.ผูปวยเบาหวานไดรับ
การตรวจ HbA1c 
มากกวารอยละ 50 
2.ผูปวยความ
โรคเบาหวานไดรับ 
การประเมิน Risk Factor 
มากกวารอยละ 80 
3.ผูปวยโรคเบาหวาน  
ท่ีควบคุมระดับน้ำตาล 
ไดไมดี ไดรับปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก 3อ  
3ส และมี Self care 
มากกวารอยละ 50 
3.รอยละของผูปวย
โรคเบาหวานท่ีควบคุม
ระดับนํ้าตาลไดดี  
รอยละ 20 

1.ผูปวยเบาหวานไดรับ
การตรวจ HbA1c 
มากกวารอยละ 70 
2.ผูปวยโรคเบาหวาน  
ท่ีควบคุมระดับน้ำตาล 
ไดไมดี ไดรับปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก 3อ  
3ส และมี Self care 
มากกวารอยละ 70 
3.รอยละของผูปวย
โรคเบาหวานท่ีควบคุม
ระดับนํ้าตาลไดดี  
รอยละ 30 

1.ผูปวยเบาหวาน
ไดรับการตรวจ 
HbA1c มากกวา 
รอยละ 90 
2.ผูปวยโรคเบาหวาน 
ท่ีควบคุมระดับน้ำตาล
ไดไมดี ไดรับปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมตาม
หลัก 3อ 3ส และมี 
Self care มากกวา
รอยละ 80 
3.รอยละของผูปวย
โรคเบาหวานท่ีควบคุม
ระดับนํ้าตาลไดดี      
รอยละ 40 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 

เอกสาร
สนับสนุน :  

1.แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานป 2560 
2.คูมือการจัดบริการสุขภาพกลุมวัยทำงานแบบบูรณาการ 2558 
3.รูปแบบการบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับการดำเนินงาน  

NCD Clinic Plus 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan สาขา NCD 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (PI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพ.สต., รพ.ช, รพ.ท 
ช่ือตัวช้ีวัด PI 9.2 รอยละผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตไดด ี
คำนิยาม ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไดรับการวินิจฉัยโรค

ดวยรหัส = I10 - I15 และ Type area = 1,3 
ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมไดดี หมายถึง คาระดับความดันโลหิตที่วัด 2 ครั้งสุดทาย 
(SBP/DBP) นอยกวา 140/90 มม.ปรอท. (ใหใชขอมูลจากแฟม CHRONICFU)  
ในปงบประมาณท่ีวิเคราะห ท้ังนี้ ไมวาผูปวยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวาน 
รวมดวยหรือไม  

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละผูปวยความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมความ
ดันโลหิตไดด ี

 
รอยละ 

49.95 41.46 40.71 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

50 - - 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตไดดีลดภาวะแทรกซอน

และความพิการ 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไมได 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล  

43 แฟม  

แหลงขอมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีควบคุม 
ระดับความดันโลหิตไดดีตามเกณฑท่ีกำหนด 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 
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เกณฑการประเมิน (small Success): 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.ผูปวยความโรคความ 
ดันโลหิตสูงไดรับการ
ประเมิน Risk Factor 
มากกวารอยละ 60 
2.ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมความ
ดันโลหิตไมได ไดรับ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามหลัก 3อ3ส และมี 
Self care มากกวา 
รอยละ 30 

1.ผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงไดรับการตรวจวัดความ
ดันโลหิต 2 ครั้งตอป 
มากกวารอยละ 50 
2.ผูปวยความโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมความดัน
โลหิตไมไดไดรับการ
ประเมิน Risk Factor 
มากกวารอยละ 80 
3.ผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงท่ีควบคุมความดันโลหิต
ไมได ไดรับปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก3อ3
สและมีSelf care มากกวา
รอยละ 50 
4.รอยละผูปวยความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมความดัน
โลหิตไดดี มากกวา 
รอยละ 35 

1.ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงไดรับการ
ตรวจวัดความดันโลหิต 
2 ครั้งตอป มากกวา
รอยละ 70 
2.ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมความ
ดันโลหิตไมได ไดรับ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามหลัก3อ 3ส และมี 
Self care มากกวา 
รอยละ 70 
3.ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมความ
ดันโลหิตไมได ควบคุม
ความดันโลหิตไดดี 
เพ่ิมข้ึนมากกวา 
รอยละ 10 
4.รอยละผูปวยความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมความ
ดันโลหิตไดดี มากกวา 
รอยละ 40 

1.ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงไดรับการ
ตรวจวัดความดันโลหิต  
2 ครั้งตอป มากกวา
รอยละ 90 
2.ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมความ
ดันโลหิตไมได ไดรับ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามหลัก3อ 3ส และมี 
Self care มากกวา 
รอยละ 80 
3.ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีท่ีควบคุม
ความดันโลหิตไมได
ควบคุมความดันโลหิต
ไดดี   เพ่ิมข้ึนมากกวา
รอยละ 15 
4.รอยละผูปวยความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมความ
ดันโลหิตไดดี มากกวา 
รอยละ 50 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 

เอกสาร
สนับสนุน :  

1.แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติท่ัวไป ฉบับปรับปรุง 2558 
2.คูมือการจัดบริการสุขภาพกลุมวัยทำงานแบบบูรณาการ 2558 
3.รูปแบบการบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับการดำเนินงาน  

NCD Clinic Plus 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน:  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI / PI 
ระดับการวัดผล รพ.ช, รพ.ท 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 10 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองลดลงนอยกวาหรือเทากับรอยละ 7 

  PI 10.1 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไมเกิน        
4.5 ชม.ไดรับการรักษาดวยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที     
 (door to needle time) 
  PI 10.2 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชม.  
ไดรับการรักษาใน stroke unit      
  PI 10.3 ผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีผลการประเมิน CVD Risk  
ป 2564 ท่ีมีระดับ>20% ไดรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมี Heart attack aleart 
จนมี Score ลดลง 

คำนิยาม อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) 
1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตบี/อุดตัน หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต 4 ชัว่โมงข้ึนไป) ท่ีมี principal diagnosis (pdx) เปนโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อุดตัน(Ischemic Stroke ;I63) 
2. การตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) 
3. การจำหนายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การท่ีผูปวยในออกจาก

โรงพยาบาลดวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) 

อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62) 
1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
(admit) นานตั้งแต 4 ชัว่โมงข้ึนไป) ท่ีมี principal diagnosis (pdx) เปนโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62) 
2. การตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลอืดสมอง
แตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62) 
3. การจำหนายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การท่ีผูปวยในออกจากโรงพยาบาลดวย

โรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62) 

อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69) 
1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 
(admit) นานตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เปนโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke ;I60-I69) 
2. การตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง  
(Stroke ;I60-I69) 
3. การจำหนายผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การท่ีผูปวยในออกจากโรงพยาบาลดวยโรค

หลอดเลือดสมอง(Stroke ;I60-I69) 
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 ระยะเวลาท่ีไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม: 1รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะ

เฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไมเกิน 4.5 ช่ัวโมงไดรับการรักษาดวยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอด
เลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time)  
1ระยะเวลาท่ีไดรับการรักษาท่ีเหมาะสมนับตั้งแตผูปวยมาถึงโรงพยาบาล (OPD/ER) 
4การรักษาใน Stroke Unit: รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไม4 
4เกิน 72 ช่ัวโมงไดรับการรักษาใน Stroke Unit 
6หออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประกอบดวย3 สวนหลัก6 
1. สถานท่ีเฉพาะไมนอยกวา 4 เตียง6 
2. ทีมสหวชิาชีพ ท่ีมีความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง6 
3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลอืดสมอง (Care map) และแผนการใหความรูท่ีจัดเตรียมไว6 
6แลวโดยผานการประชุมของทีมสหวชิาชีพของสถานพยาบาลนัน้ๆ 
ผูปวยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงท่ีมี CVD Risk ไดรับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมความเส่ียง หมายถึง ผูปวยโรคเบาหวาน (E10 -E14) ความดันโลหิตสูง (I10 -
I15) ป ท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) ใน 10 ปขางหนาท่ีมีระดับความเสี่ยง CVD Risk ไดรับการคืนขอมูลและใหสุขศึกษา
ตามปจจัยเสี่ยง, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ. 3ส. และติดตามประเมิน CVD Risk ซ้ำ
ทุกราย 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 
     
   
 

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
KPI 10 อัตราตายของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองลดลงนอยกวาหรือเทากับ
รอยละ 7 

รอยละ 11.7 8.05 7.73 

PI 10.1 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/
อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการ 
ไมเกิน 4.5 ชม.ไดรับการรักษาดวยยา
ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน  
60 นาที (door to needle time) 

รอยละ 72.2 64.7 75.00 

PI 10.2 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-
I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชม. ไดรับการ
รักษาใน stroke unit      

รอยละ 71.20 53.20 42.70 

PI 10.3 ผูปวยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงมีผลการประเมิน CVD Risk  
ป 2564 ท่ีมีระดับ>20% ไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี Heart 
attack  aleart  จนมี Score ลดลง 

รอยละ N/A 47.37 48.8 
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เกณฑเปาหมาย /:  

ตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 
64 

ปงบประมาณ 
65 

ปงบประมาณ 
66 

KPI 10 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองลดลง
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 7 

≤รอยละ 7 - - 

PI 10.1 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะ
เฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไมเกิน 4.5 ชม.ไดรับการรักษา
ดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที 
(door to needle time) 

≥รอยละ 60       - - 

PI 10.2 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไม
เกิน 72 ชม. ไดรับการรักษาใน stroke unit      

≥รอยละ 60 - - 

PI 10.3 ผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีผล 
การประเมิน CVD Risk ป 2564 ท่ีมีระดับ>20% ไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี Heart attack  aleart   
จนมี Score ลดลง 

≥รอยละ 80 - - 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือลดอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

วิเคราะหจากรายงานเวชระเบียนขอมูลของรพ.ทุกแหง ในกระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล ระบบรายงานขอมูล 43 แฟม 

รายการ 
ขอมูล 1 

A1 = จำนวนครั้งของการจำหนายสถานะตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

(Stroke ;I60-I69) จากทุกหอผูปวย 

A2 = จำนวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไมเกิน 

4.5 ชั่วโมงไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาทีนับตั้งแต

ผูปวยมาถึงโรงพยาบาล (OPD/ER) (ราย) 

A3 = จำนวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมงไดรับการ

รักษาใน Stroke Unit (ราย) 

A4 = จำนวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10-E14)ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อาย ุ35-60 ป   

ท่ีข้ึนทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปขางหนา มีระดับความเสี่ยง CVD Risk ≥20%ในชวง

ไตรมาส 1, 2 และมีระดับความเสี่ยง CVD Risk <20% ในชวงไตรมาส 3, 4 
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รายการ 
ขอมูล 2 

B1 = จำนวนครั้งของการจำหนายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผูปวยใน

ชวงเวลาเดียวกัน (Stroke ;I60-I69) 

B2 = จำนวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไมเกิน 

4.5 ชั่วโมงไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำในชวงเวลาเดียวกัน (ราย) 

B3 = จำนวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมงไดรับการ

รักษาในชวงเวลาเดียวกัน (ราย) 

B4 = จำนวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10-E14)ความดันโลหิตสูง (I10-I15)อาย ุ35-60 ป ท่ีข้ึน

ทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปขางหนา มีระดับความเสี่ยง CVD Risk  ≥20%ในชวงไตร

มาส 1, 2  

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

1.อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง =  (A1/B1) x100 
2.ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไมเกิน 4.5 ชม. 
ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที  = (A2/B2) x100 
3.ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชม. ไดรับการรักษาใน  
stroke unit   = (A3/B3) x100 
4.ผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีผลการประเมิน CVD Risk ป 2564  

ท่ีมีระดับ>20% ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี Heart attack  aleart จนมี  

Score ลดลง= (A4/B4) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.สื่อสารนโยบายดาน
โรคหลอดเลือดสมอง 
42.จัดอบรม Stroke 
Basic course 
 

1.จัดประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวาง รพ.ใน
เครือขายวิชาการฯ 
 

1.จัดประชุมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ระหวาง รพ.ใน
เครือขายวิชาการฯ 
2.รอยละอัตราตายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (I60-I62) >25% 
3.รอยละอัตราตายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (I63) >5% 
4.อบรม Stroke Advance 
course 
 
 

1.อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง 
4≤7% 
2.รอยละผูปวยท่ีมีอาการไมเกิน 
4.5 ชม.ไดรับการรักษาภายใน 
60 นาที ≥60% 
3. รอยละผูปวยท่ีมีอาการไมเกิน 
72 ชม. ไดรับการรักษาใน 
stroke unit ≥60% 
4.ผูปวยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงมีผลการประเมิน 
CVD Risk ป 2564 ท่ีมีระดับ 
>20% ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และมี Heart attack  
aleart  จนมี Score ลดลง4 
≥80% 
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วิธีการ
ประเมินผล :  

วิเคราะหจากรายงานระบบรายงาน 43 แฟมของรพ.ทุกแหง ในกระทรวงสาธารณสุข 

เอกสาร
สนับสนุน :  

แนวทางการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Fast Track) จังหวัดสิงหบุรี 
สื่อ  stroke aleart 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน:  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail :ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

 

 

 

 
 

mailto:ncdsingburi@gmail.com
mailto:ncdsingburi@gmail.com
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan สาขาโรคหลอดหัวใจ 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI / PI 
ระดับการวัดผล คปสอ. รพท.  รพช. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 11.อัตราตายของผูปวยโรคกลามหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ลดลง 

PI 11.1 รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกำหนด 
PI 11.2 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ไมเกิน (26 ตอแสนประชากร) 
PI 11.3 ผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีผลการประเมิน CVD Risk ป 2564  
ท่ีมีระดับ>20% ไดรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมี Heart attack  aleart 

คำนิยาม ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI  หมายถึง ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจ
ท่ีขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกลามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก   
(ST Elevated Myocardial Infarction) รหัส ICD 10 I21.0-I21.3 ท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน 
ผูปวยมีโอกาสเสียชีวิตสูง ฉะนั้นการใหการวินิจฉัยและรักษาภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
อยางทันทวงที โดยวิธีการใหยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และหรือ การขยาย
หลอดเลือดหัวใจ (PPCI)จะชวยลดอัตราการตายของผูปวย  
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จำนวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส 
ICD-10 =I20-I25) ทุกกลุมอายุตอประชากรแสนคนในชวงปนั้น 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

KPI 11.อัตราตายของผูปวย
โรคกลามหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 
ลดลง 

รอยละ 6.06 8.82 10.53 

PI 11.1รอยละของการให
การรักษาผูปวย STEMI  
ไดตามมาตรฐานเวลาท่ี
กำหนด 

รอยละ 30.00 30.70 23.64 

PI 11.2อัตราตายของผูปวย
โรคหลอดเลือดหัวใจ  

อัตรา/

แสน 

27.15 25.41 25.54 

PI 11.3 ผูปวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงมีผล
การประเมิน CVD Risk  
ป 2564 ท่ีมีระดับ>20% 
ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และมี Heart 
attack  aleart 

รอยละ N/A 47.37 48.8 
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เกณฑเปาหมาย /:  
ตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

KPI 11.อัตราตายของผูปวยโรคกลาม
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ลดลง 

≤รอยละ 7 - - 

PI 11.1 รอยละของการใหการรักษา
ผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ี
กำหนด 

≥รอยละ 50  - - 

PI 11.2 อัตราตายของผูปวยโรคหลอด
เลือดหัวใจ  

≤รอยละ 26 - - 

PI 11.3 ผูปวยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงมีผลการประเมิน CVD Risk 
ป 2564 ท่ีมีระดับ>20% ไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี Heart 
attack  aleart 

≥รอยละ 80 - - 

 

วัตถุประสงค เพ่ือลดอัตราตายของผูปวยโรคกลามหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI 

•ผูปวยนอก ผูปวยใน รหัส ICD10 WHO –I21.0-I21.3 และรหัส ICD9-CM ดังนี้ 99.10 

หรือ/และ 00.66 ท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล  

•ผูปวยนอก ผูปวยใน รหัส ICD10-WHO ดังนี้I21.0-I21.3 และรหัส ICD9-CM ดังนี้ 99.10 

หรือ/และ 00.66 ท้ังหมด  

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

รายงานขอมูลผูปวย STEMI  รพ.ทุกแหง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล ระบบรายงาน 43 แฟม 

รายการ 
ขอมูล 1 

A1 = จำนวนผูปวยนอก ผูปวยใน รหัส ICD10 -WHO –I21.0-I21.3 และรหัส ICD9-CM 

ดังนี้ 99.10 (Fibrinolytic agent) หรือ/และ 00.66(PPCI)ท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาลท้ังหมด 

A2 =จำนวนครั้งการรักษาท่ีสามารถใหยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผูปวย

ไดรับการวินิจฉัย STEMI เม่ือมาถึงโรงพยาบาล หรือ จำนวนครั้งท่ีสามารถสงตอไปท่ี

โรงพยาบาลท่ีทำ PCI ได ใหไดรับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผูปวย 

ไดรับการวินิจฉัย STEMI เม่ือมาถึงโรงพยาบาล 

A3 =จำนวนประชากรท่ีตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25) 

A4 = จำนวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10-E14)ความดันโลหิตสูง (I10-I15)อาย ุ35-60 ป ท่ีข้ึน

ทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปขางหนา มีระดับความเสี่ยง CVD Risk ≥20%  

ในชวงไตรมาส 1, 2 และมีระดับความเสี่ยง CVD Risk <20% ในชวงไตรมาส 3, 4 
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รายการ 
ขอมูล 2 

B1= จำนวนผูปวยนอก ผูปวยใน รหัส ICD10 -WHO –I21.0-I21.3 และรหัส ICD9-CM ดังนี ้

99.10 (Fibrinolytic agent) หรอื/และ 00.66 (PPCI) ท่ีรับไวหรือมารักษาในโรงพยาบาลท้ังหมด 

B2 =จำนวนผูปวย STEMI ท่ีมาถึงโรงพยาบาลและไดรับยาละลายลิ่มเลือดท้ังหมด หรือ

จำนวนผูปวย STEMI ท่ีมาถึงโรงพยาบาลและไดรับไดรับการทำ Primary PCI ท้ังหมด 

B3 = จำนวนประชากรกลางในชวงเวลาเดียวกัน 

B4 = จำนวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10-E14)ความดันโลหิตสูง (I10-I15)อาย ุ35-60 ป ท่ีข้ึน

ทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปขางหนา มีระดับความเสี่ยง CVD Risk ≥20% 

ในชวงไตรมาส 1, 2 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

KPI 11.อัตราตายของผูปวยโรคกลามหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ลดลง  
= (A1/B1) x100 
PI 11.1 รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกำหนด  
= (A2/B2) x100 
PI 11.2 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ =(A3/B3) x100 
PI 11.3 ผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีผลการประเมิน CVD Risk ป 2564  

ท่ีมีระดับ>20% ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี Heart attack  aleart  

= (A4/B4) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ติดตามทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.มีการคัดกรองผูปวยท่ีมี
ปจจัยเส่ียงตอโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ตาม
โปรแกรม 
2. มีแนวทางในการใหยา
ละลายล่ิมเลือดโดยมี
ระบบการใหคำปรึกษา
และระบบรับสงตอผูปวย
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
(24/7)โดยอายุรแพทย
หรืออายุรแพทยโรคหัวใจ 

1. ใหการศึกษากับผูปวย 
และญาติ เรื่องการ
ควบคุมปจจัยเส่ียง การ
ดูแลตนเองและการเขาถึง
บริการท้ังในภาวะฉุกเฉิน
และปกติ 

1.ปรับระบบการสงตอ
และแนวทางการรับผูปวย
เพื่อใหสามารถใหบริการ
ผูปวยไดในเวลาท่ีรวดเร็ว
และเหมาะสม (ภายใน 3-
12ชม.หลังมีอาการ) ท้ัง
โดยวิธีใหยาละลายล่ิม
เลือดและการขยายหลอด
เลือด 

1.อัตราตายของผูปวยโรค
กลามเน้ือหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI  
ไมเกินรอยละ 7 
2.อัตราตายของผูปวยโรค
หลอดเลือดหัวใจไมเกิน 
26 ตอแสนประชากร 
3.ผูปวย STEMI ไดรับการ
รักษาตามมาตราฐาน > 
รอยละ 50 
4.ผูปวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงมีผลการ
ประเมิน CVD Risk ป 
2564 ท่ีมีระดับ>20% 
ไดรับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม และมี Heart 
attack  aleart มากกวา
เทากับรอยละ 80  
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วิธีการ
ประเมินผล :  

วิเคราะหจากรายงานระบบรายงาน 43 แฟมของ รพ.ทุกแหง ในกระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน  แนวทางเวชปฎิบตัิโรคหลอดเลือดหัวใจ 
สื่อ  Heart attack aleart 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน:  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 



ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan สาขาโรคหลอดหัวใจ 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI / PI 
ระดับการวัดผล คปสอ. รพท.  รพช. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 11.อัตราตายของผูปวยโรคกลามหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ลดลง 

PI 11.1 รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกำหนด 
PI 11.2 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ไมเกิน (26 ตอแสนประชากร) 
PI 11.3 ผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีผลการประเมิน CVD Risk ป 2564  
ท่ีมีระดับ>20% ไดรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมี Heart attack  aleart 

คำนิยาม ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI  หมายถึง ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจ
ท่ีขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกลามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก   
(ST Elevated Myocardial Infarction) รหัส ICD 10 I21.0-I21.3 ท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน 
ผูปวยมีโอกาสเสียชีวิตสูง ฉะนั้นการใหการวินิจฉัยและรักษาภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
อยางทันทวงที โดยวิธีการใหยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และหรือ การขยาย
หลอดเลือดหัวใจ (PPCI)จะชวยลดอัตราการตายของผูปวย  
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จำนวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส 
ICD-10 =I20-I25) ทุกกลุมอายุตอประชากรแสนคนในชวงปนั้น 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

KPI 11.อัตราตายของผูปวย
โรคกลามหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 
ลดลง 

รอยละ 6.06 8.82 10.53 

PI 11.1รอยละของการให
การรักษาผูปวย STEMI  
ไดตามมาตรฐานเวลาท่ี
กำหนด 

รอยละ 30.00 30.70 23.64 

PI 11.2อัตราตายของผูปวย
โรคหลอดเลือดหัวใจ  

อัตรา/

แสน 

27.15 25.41 25.54 

PI 11.3 ผูปวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงมีผล
การประเมิน CVD Risk  
ป 2564 ท่ีมีระดับ>20% 
ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และมี Heart 
attack  aleart 

รอยละ N/A 47.37 48.8 



เกณฑเปาหมาย /:  
ตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

KPI 11.อัตราตายของผูปวยโรคกลาม
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ลดลง 

≤รอยละ 7 - - 

PI 11.1 รอยละของการใหการรักษา
ผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ี
กำหนด 

≥รอยละ 50  - - 

PI 11.2 อัตราตายของผูปวยโรคหลอด
เลือดหัวใจ  

≤รอยละ 26 - - 

PI 11.3 ผูปวยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงมีผลการประเมิน CVD Risk 
ป 2564 ท่ีมีระดับ>20% ไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี Heart 
attack  aleart 

≥รอยละ 80 - - 

 

วัตถุประสงค เพ่ือลดอัตราตายของผูปวยโรคกลามหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI 

•ผูปวยนอก ผูปวยใน รหัส ICD10 WHO –I21.0-I21.3 และรหัส ICD9-CM ดังนี้ 99.10 

หรือ/และ 00.66ท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล  

•ผูปวยนอก ผูปวยใน รหัส ICD10-WHO ดังนี้I21.0-I21.3 และรหัส ICD9-CM ดังนี้ 99.10 

หรือ/และ 00.66 ท้ังหมด  

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

รายงานขอมูลผูปวย STEMI  รพ.ทุกแหง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล ระบบรายงาน 43 แฟม 

รายการ 
ขอมูล 1 

A1 = จำนวนผูปวยนอก ผูปวยใน รหัส ICD10 -WHO –I21.0-I21.3 และรหัส ICD9-CM 

ดังนี้ 99.10 (Fibrinolytic agent) หรือ/และ 00.66(PPCI)ท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาลท้ังหมด 

A2 =จำนวนครั้งการรักษาท่ีสามารถใหยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผูปวย

ไดรับการวินิจฉัย STEMI เม่ือมาถึงโรงพยาบาล หรือ จำนวนครั้งท่ีสามารถสงตอไปท่ี

โรงพยาบาลท่ีทำ PCI ได ใหไดรับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผูปวย 

ไดรับการวินิจฉัย STEMI เม่ือมาถึงโรงพยาบาล 

A3 =จำนวนประชากรท่ีตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25) 

A4 = จำนวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10-E14)ความดันโลหิตสูง (I10-I15)อาย ุ35-60 ป ท่ีข้ึน

ทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปขางหนา มีระดับความเสี่ยง CVD Risk ≥20%  

ในชวงไตรมาส 1, 2 และมีระดับความเสี่ยง CVD Risk <20% ในชวงไตรมาส 3, 4 

 

 
 



รายการ 
ขอมูล 2 

B1= จำนวนผูปวยนอก ผูปวยใน รหัส ICD10 -WHO –I21.0-I21.3 และรหัส ICD9-CM ดังนี้ 

99.10 (Fibrinolytic agent) หรอื/และ 00.66 (PPCI) ท่ีรับไวหรือมารักษาในโรงพยาบาลท้ังหมด 

B2 =จำนวนผูปวย STEMI ท่ีมาถึงโรงพยาบาลและไดรับยาละลายลิ่มเลือดท้ังหมด หรือ

จำนวนผูปวย STEMI ท่ีมาถึงโรงพยาบาลและไดรับไดรับการทำ Primary PCI ท้ังหมด 

B3 = จำนวนประชากรกลางในชวงเวลาเดียวกัน 

B4 = จำนวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10-E14)ความดันโลหิตสูง (I10-I15)อาย ุ35-60 ป ท่ีข้ึน

ทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปขางหนา มีระดับความเสี่ยง CVD Risk ≥20% 

ในชวงไตรมาส 1, 2 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

KPI 11.อัตราตายของผูปวยโรคกลามหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ลดลง  
= (A1/B1) x100 
PI 11.1 รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกำหนด  
= (A2/B2) x100 
PI 11.2 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ =(A3/B3) x100 
PI 11.3 ผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีผลการประเมิน CVD Risk ป 2564  

ท่ีมีระดับ>20% ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี Heart attack  aleart  

= (A4/B4) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ติดตามทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.มีการคัดกรองผูปวยท่ีมี
ปจจัยเส่ียงตอโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ตาม
โปรแกรม 
2. มีแนวทางในการใหยา
ละลายล่ิมเลือดโดยมี
ระบบการใหคำปรึกษา
และระบบรับสงตอผูปวย
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
(24/7)โดยอายุรแพทย
หรืออายุรแพทยโรคหัวใจ 

1. ใหการศึกษากับผูปวย 
และญาติ เรื่องการ
ควบคุมปจจัยเส่ียง การ
ดูแลตนเองและการเขาถึง
บริการท้ังในภาวะฉุกเฉิน
และปกติ 

1.ปรับระบบการสงตอ
และแนวทางการรับผูปวย
เพื่อใหสามารถใหบริการ
ผูปวยไดในเวลาท่ีรวดเร็ว
และเหมาะสม (ภายใน 3-
12ชม.หลังมีอาการ) ท้ัง
โดยวิธีใหยาละลายล่ิม
เลือดและการขยายหลอด
เลือด 

1.อัตราตายของผูปวยโรค
กลามเน้ือหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI  
ไมเกินรอยละ 7 
2.อัตราตายของผูปวยโรค
หลอดเลือดหัวใจไมเกิน 
26 ตอแสนประชากร 
3.ผูปวย STEMI ไดรับการ
รักษาตามมาตราฐาน > 
รอยละ 50 
4.ผูปวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงมีผลการ
ประเมิน CVD Risk ป 
2564 ท่ีมีระดับ>20% 
ไดรับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม และมี Heart 
attack  aleart มากกวา
เทากับรอยละ 80  



 

 

 

 

 

วิธีการ
ประเมินผล :  

วิเคราะหจากรายงานระบบรายงาน 43 แฟมของ รพ.ทุกแหง ในกระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน  แนวทางเวชปฎิบตัิโรคหลอดเลือดหัวใจ 
สื่อ  Heart attack aleart 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน:  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan สาขาไต 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI / PI 
ระดับการวัดผล คปสอ. รพท.  รพช. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 12 รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 

PI 12.1 รอยละผูปวย DM/HT คัดกรอง CKD 
PI 12.2 รอยละผูปวย CKD Stage 3-4 ไดรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและไดรับการ
ติดตามหลังจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

คำนิยาม ผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) หมายถึง  ผูปวยท่ีมีรหัสโรคเปน N183-184, (N189             

ท่ีมี 60>eGFR≥15) หรือ ( (E102, E112, E122, E132,E142 หรือ I12*, I13*, I151)  

ท่ีมี 60>eGFR≥ 15 ) 

eGFR หมายถึง estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตท่ีไดจาก
การคำนวณจากคา serum creatinine ของผูปวย ตามสมการ CKD-EPI) 
ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผูปวยจากแฟม DIAGNOSIS_OPD ท่ีมีรหัสโรค
เปน 'N181', 'N182', 'N183', 'N184', 'N189', 'E102', 'E112', 'E122', 'E132', 'E142', 
'N083', 'I120', 'I129', 'I130', 'I131', 'I132', 'I139','I151', 'N021', 'N022', 'N023', 
'N024', 'N025', 'N026', 'N027', 'N028', 'N029', 'N031', 'N032', 'N033', 'N034', 
'N035', 'N036', 'N037', 'N038', 'N039’, 'N041', 'N042', 'N043', 'N044', 'N045', 
'N046', 'N047', 'N048', 'N049’, 'N051', 'N052', 'N053', 'N054', 'N055', 'N056', 
'N057', 'N058', 'N059’, 'N061', 'N062', 'N063', 'N064', 'N065', 'N066', 'N067', 
'N068', 'N069’, 'N071', 'N072', 'N073', 'N074', 'N075', 'N076', 'N077', 'N078', 
'N079’, 'N081', 'N082', 'N083', 'N084', 'N085', 'N086', 'N087', 'N088', 'N089’, 
'N110','N111', 'N118', 'N119', 'N12’, 'N130', 'N131', 'N132', 'N133', 'N134', 'N135', 
'N136', 'N137', 'N138', 'N139', 'N140', 'N141', 'N142', 'N143', 'N144', 'N200', 
'N201', 'N202', 'N2019', 'N210', 'N211', 'N218', 'N219', 'N251', 'N258', 'N259', 
'N26', 'N270', 'N271', 'N279', 'N280', 'N281', 'N288', 'N289', 'N144’, 'Q610', 'Q611', 
'Q612', 'Q613', 'Q614', 'Q615', 'Q618' ท่ีมี 60 > eGFR>= 15 
การตรวจคัดกรอง คือ ตรวจ LAB ดังนี้  

1. ผูปวยความดันโลหิตสูงไดรับการตรวจ serum creatinine อยางนอย 1 ครั้งในปงบประมาณ  

2. ผูปวยเบาหวานและเบาหวานรวมฯ ไดรับการตรวจท้ัง urine protein และ serum creatinine 

อยางนอย 1 ครั้งในปงบประมาณเดียวกัน โดยไมระบุเวลาระหวางการตรวจปสสาวะและเลือด  

รหัส LAB ท่ีใชมีดังนี้  

(1) urine albumin-to-creatinine ratio (ACR) รหัส 0440206  

(2) urine protein-to-creatinine ratio (UPCR) รหัส 0440205  

(3) microalbuminuria รหัส 0440204  

(4) macroalbuminuria รหัส 0440203  

(5) serum creatinine รหัส 0581902  

(6) eGFR รหัส 0581904 
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รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของผูปวย CKD 
ท่ีมีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5ml/min/1.7
3m2/yr 

 
รอยละ 

60.49 64.4 71.18 

รอยละผูปวย DM/HT
คัดกรอง CKD 

รอยละ 68.91 68.51 64.79 

รอยละผูปวย CKD 
Stage 3-4 ไดรับ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และไดรับการติดตาม
หลังจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

รอยละ N/A N/A 71.45 

 

เกณฑเปาหมาย /:  
ตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 

64 
ปงบประมาณ 

65 
ปงบประมาณ 

66 
รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5ml/min/1.73m2/yr 

≥รอยละ 67   

รอยละผูปวย DM/HT คัดกรอง CKD ≥รอยละ 80   

รอยละผูปวย CKD Stage 3-4 ไดรับปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและไดรับการติดตามหลังจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

≥รอยละ 50   

 

วัตถุประสงค  เพ่ือใชประเมินผลสำเร็จท่ีเปนภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผูปวยโรคไต

เรื้อรัง (CKD) ท่ีเกิดจากผลการดาเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

1.ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล 
และ ไดรับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR≥ 2 คาในปงบประมาณ 
2.ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผูปวยจากแฟม DIAGNOSIS_OPD                 
ท่ีมีรหัสโรคเปน 

- N183-184 หรือ 

 - N189,E102, E112, E122, E132, E142 ,I12, I13, I151, N083, N02, N03, 

N04, N05, N06, N07, N08, N11, N13, N14, N20, N21, N22, N23 ท่ีมี eGFR             

นอยกวา 60 แต มากกวาหรือเทากับ 15 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

• การตรวจติดตาม eGFR ของผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 ควรตรวจอยางนอยทุก 6 เดือน 
และ ใน ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 4 ควรตรวจอยางนอยทุก 4 เดือน  
• โรงพยาบาลสงขอมูล eGFR เขามายังระบบฐานขอมูลมาตรฐาน (43 แฟม) และ HDC 

คำนวณผลตาม scrip ท่ีตั้งไวในระบบ HDC แบบ real time 
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แหลงขอมูล ใชฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 A1 = จำนวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลไดรับ

การตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 คา และคาท้ังสองหางกันไมนอยกวา 3 เดือน โดย

พิจารณาคาของ eGFR ตั้งแตยอนหลัง 1ปงบประมาณและมีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5  

A2 = จำนวนผูปวย DM และ/หรือ HT ท่ีไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรังใน

เขตรับผิดชอบ ท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง  

A3 = จำนวนผูปวยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ี

โรงพยาบาลท่ีเปน CKD 3-4 ตอนเริ่มประเมินไดรับการตรวจ creatinine และมีผล 

eGFR ≥ 2 คา และมีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4  

รายการขอมูล 2 B1 = จำนวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล

ไดรับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 คา และคาท้ังสองหางกันไมนอยกวา  

3 เดือน โดยพิจารณาคาของ eGFR ตั้งแตยอนหลัง 1 ปงบประมาณ 

B2 =จำนวนผูปวย DM และ/หรือ HT ท่ีไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรัง 
B3 =จำนวนผูปวยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงสัญชาติไทยท่ีมารับบริการ 
ท่ีโรงพยาบาล ท่ีเปน CKD 3-4 ตอนเริ่มประเมิน  

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

KPI 11 รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/ 1.73m2 /yr  
= (A1/B1) x 100 
คำนวณ Stage เม่ือสิ้นสุดไตรมาส  
ผูปวยจะตองไดรับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 คา จึงจะถูกนำมาประเมิน
อัตราการลดลงของ eGFR ได เปรียบเทียบกับคา GFR ยอนหลงั 1 ปงบประมาณ 
และการตรวจแตละครั้งตองหางกันไมนอยกวา 3 เดือน  
วิธีการคานวณการเปลี่ยนแปลง eGFR อาศัยวิธี simple linear regression  
(y = mx+b)  
โดย m หรืออัตราการเปลี่ยนแปลของ eGFR คำนวณจากสูตร  

 
เม่ือ n = จำนวนครั้งของการตรวจ  
GFR x = จำนวนวันท่ีตรวจ eGFR ท่ีหางจากการตรวจ eGFR ครั้งแรก  
y = คาของ eGFR ณ.วันท่ีตรวจ 
PI 12.1รอยละผูปวย DM/HTคัดกรอง CKD = (A2/B2) x 100 
PI 12.2รอยละผูปวย CKD Stage 3-4 ไดรับปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ 
ไดรับการติดตามหลังจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  = (A3/B3) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 
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เกณฑการประเมิน (small Success): 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ประกาศแนวทางการ 
  ประเมิน CKD clinic  
  คุณภาพ และสวนกลาง 
  ชี้แจงวิธีการประเมิน 
- ผูปวยเบาหวานและ 
  ความดันโลหิตสูงไดรับ 
  การคัดกรองโรคไตได 
  มากกวา 40% 
- มีการประเมิน CKD 
  clinic คุณภาพดวยการ 
  ประเมินแบบไขว 
  จังหวัดและอยางนอย  
  50% ของ CKD clinic  
  ในโรงพยาบาลระดับ  
  M2, F1-2 ผานการ 
  ประเมิน CKD clinic  
  คุณภาพ 
 

- ผูปวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงไดรับ
การคัดกรองโรคไตได
มากกวา 40% 

- มีการประเมิน CKD 
clinic คุณภาพดวย
การประเมินแบบไขว
จังหวัด และอยางนอย 
50% ของ CKD clinic 
ในโรงพยาบาลระดับ 
M2, F1-2 ผานการ
ประเมิน CKD clinic 
คุณภาพ 

 

- ผูปวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงไดรับ
การคัดกรองโรคไตได
มากกวา 80% 

- มีการขยายบริการ 
CKD clinic ให
ครอบคลุมโรงพยาบาล
ในระดับ F3 ข้ึนไปครบ 
100% 

- มีการประเมิน CKD 
clinic คุณภาพดวยการ
ประเมินแบบไขว
จังหวัด และอยางนอย 
50% ของ CKD clinic 
ในโรงพยาบาลระดับ 
M2, F1-2 ผานการ
ประเมิน CKD clinic 
คุณภาพ 

- ผูปวย CKD มีอัตรา 
  การลดลงของ 

eGFR<5ml/min/ 
  1.73m2/yr มากวาหรือ

เทากับรอยละ 67 
- รอยละผูปวย CKD 

Stage 3-4 ไดรับ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และไดรับการติดตาม
หลังจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มากวาหรือเทากับรอย
ละ 50 

 
 

 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ประเมินผลไดแบบ real time ผานระบบ HDC เนื ่องจากเปนอัตราสวนความสำเร็จ       
ตอจำนวนผู ปวย CKD ที่มารับบริการ ณ เวลานั ้นๆ แตเพื ่อความครอบคลุมของผู มา          
ใชบริการจริงในภาพรวมของป จึงควรประเมินผลชวงสิ้นปงบประมาณซ่ึงเปนชวงท่ีมีผูปวย
มาใชบริการสะสมมากท่ีสุด 

เอกสารสนับสนุน  คำแนะนำสำหรับการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังกอนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558  
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน:  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail :ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan สาขาไต 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI / PI 
ระดับการวัดผล คปสอ. รพท.  รพช. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 12 รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 

PI 12.1 รอยละผูปวย DM/HT คัดกรอง CKD 
PI 12.2 รอยละผูปวย CKD Stage 3-4 ไดรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและไดรับการ
ติดตามหลังจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

คำนิยาม ผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) หมายถึง  ผูปวยท่ีมีรหัสโรคเปน N183-184, (N189             

ท่ีมี 60>eGFR≥15) หรือ ( (E102, E112, E122, E132,E142 หรือ I12*, I13*, I151)  

ท่ีมี 60>eGFR≥ 15 ) 

eGFR หมายถึง estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตท่ีไดจาก
การคำนวณจากคา serum creatinine ของผูปวย ตามสมการ CKD-EPI) 
ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผูปวยจากแฟม DIAGNOSIS_OPD ท่ีมีรหัสโรค
เปน 'N181', 'N182', 'N183', 'N184', 'N189', 'E102', 'E112', 'E122', 'E132', 'E142', 
'N083', 'I120', 'I129', 'I130', 'I131', 'I132', 'I139','I151', 'N021', 'N022', 'N023', 
'N024', 'N025', 'N026', 'N027', 'N028', 'N029', 'N031', 'N032', 'N033', 'N034', 
'N035', 'N036', 'N037', 'N038', 'N039’, 'N041', 'N042', 'N043', 'N044', 'N045', 
'N046', 'N047', 'N048', 'N049’, 'N051', 'N052', 'N053', 'N054', 'N055', 'N056', 
'N057', 'N058', 'N059’, 'N061', 'N062', 'N063', 'N064', 'N065', 'N066', 'N067', 
'N068', 'N069’, 'N071', 'N072', 'N073', 'N074', 'N075', 'N076', 'N077', 'N078', 
'N079’, 'N081', 'N082', 'N083', 'N084', 'N085', 'N086', 'N087', 'N088', 'N089’, 
'N110','N111', 'N118', 'N119', 'N12’, 'N130', 'N131', 'N132', 'N133', 'N134', 'N135', 
'N136', 'N137', 'N138', 'N139', 'N140', 'N141', 'N142', 'N143', 'N144', 'N200', 
'N201', 'N202', 'N2019', 'N210', 'N211', 'N218', 'N219', 'N251', 'N258', 'N259', 
'N26', 'N270', 'N271', 'N279', 'N280', 'N281', 'N288', 'N289', 'N144’, 'Q610', 'Q611', 
'Q612', 'Q613', 'Q614', 'Q615', 'Q618' ท่ีมี 60 > eGFR>= 15 
การตรวจคัดกรอง คือ ตรวจ LAB ดังนี้  

1. ผูปวยความดันโลหิตสูงไดรับการตรวจ serum creatinine อยางนอย 1 ครั้งในปงบประมาณ  

2. ผูปวยเบาหวานและเบาหวานรวมฯ ไดรับการตรวจท้ัง urine protein และ serum creatinine 

อยางนอย 1 ครั้งในปงบประมาณเดียวกัน โดยไมระบุเวลาระหวางการตรวจปสสาวะและเลือด  

รหัส LAB ท่ีใชมีดังนี้  

(1) urine albumin-to-creatinine ratio (ACR) รหัส 0440206  

(2) urine protein-to-creatinine ratio (UPCR) รหัส 0440205  

(3) microalbuminuria รหัส 0440204  

(4) macroalbuminuria รหัส 0440203  

(5) serum creatinine รหัส 0581902  

(6) eGFR รหัส 0581904 



รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของผูปวย CKD 
ท่ีมีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5ml/min/1.7
3m2/yr 

 
รอยละ 

60.49 64.4 71.18 

รอยละผูปวย DM/HT
คัดกรอง CKD 

รอยละ 68.91 68.51 64.79 

รอยละผูปวย CKD 
Stage 3-4 ไดรับ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และไดรับการติดตาม
หลังจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

รอยละ N/A N/A 71.45 

 

เกณฑเปาหมาย /:  
ตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 

64 
ปงบประมาณ 

65 
ปงบประมาณ 

66 
รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5ml/min/1.73m2/yr 

≥รอยละ 67   

รอยละผูปวย DM/HTคัดกรอง CKD ≥รอยละ 80   

รอยละผูปวย CKD Stage 3-4 ไดรับปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและไดรับการติดตามหลังจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

≥รอยละ 50   

 

วัตถุประสงค  เพ่ือใชประเมินผลสำเร็จท่ีเปนภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผูปวยโรคไต

เรื้อรัง (CKD) ท่ีเกิดจากผลการดาเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

1.ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล 
และ ไดรับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR≥ 2 คาในปงบประมาณ 
2.ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผูปวยจากแฟม DIAGNOSIS_OPD ท่ีมีรหัสโรค
เปน 

- N183-184 หรือ 

 - N189,E102, E112, E122, E132, E142 ,I12, I13, I151, N083, N02, N03, 

N04, N05, N06, N07, N08, N11, N13, N14, N20, N21, N22, N23 ท่ีมี eGFRนอยกวา 

60 แต มากกวาหรือเทากับ 15 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

• การตรวจติดตาม eGFR ของผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 ควรตรวจอยางนอยทุก 6 เดือน 
และ ใน ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 4 ควรตรวจอยางนอยทุก 4 เดือน  
• โรงพยาบาลสงขอมูล eGFR เขามายังระบบฐานขอมูลมาตรฐาน (43 แฟม) และ HDC 

คานวณผลตาม scrip ท่ีตั้งไวในระบบ HDC แบบ real time 
 

 



แหลงขอมูล ใชฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 A1 = จำนวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลไดรับ

การตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 คา และคาท้ังสองหางกันไมนอยกวา 3 เดือน โดย

พิจารณาคาของ eGFR ตั้งแตยอนหลัง 1ปงบประมาณและมีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5  

A2 = จำนวนผูปวย DM และ/หรือ HT ท่ีไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรังใน

เขตรับผิดชอบ ท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง  

A3 = จำนวนผูปวยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ี

โรงพยาบาลท่ีเปน CKD 3-4 ตอนเริ่มประเมินไดรับการตรวจ creatinine และมีผล 

eGFR ≥ 2 คา และมีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4  

รายการขอมูล 2 B1 = จำนวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล

ไดรับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 คา และคาท้ังสองหางกันไมนอยกวา  

3 เดือน โดยพิจารณาคาของ eGFR ตั้งแตยอนหลัง 1 ปงบประมาณ 

B2 =จำนวนผูปวย DM และ/หรือ HT ท่ีไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรัง 
B3 =จำนวนผูปวยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงสัญชาติไทยท่ีมารับบริการ 
ท่ีโรงพยาบาล ท่ีเปน CKD 3-4 ตอนเริ่มประเมิน  

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

KPI 11 รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/ 1.73m2 /yr  
= (A1/B1) x 100 
คำนวณ Stage เม่ือสิ้นสุดไตรมาส  
ผูปวยจะตองไดรับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 คา จึงจะถูกนำมาประเมิน
อัตราการลดลงของ eGFR ได เปรียบเทียบกับคา GFR ยอนหลงั 1 ปงบประมาณ 
และการตรวจแตละครั้งตองหางกันไมนอยกวา 3 เดือน  
วิธีการคานวณการเปลี่ยนแปลง eGFR อาศัยวิธี simple linear regression  
(y = mx+b)  
โดย m หรืออัตราการเปลี่ยนแปลของ eGFR คำนวณจากสูตร  

 
เม่ือ n = จำนวนครั้งของการตรวจ  
GFR x = จำนวนวันท่ีตรวจ eGFR ท่ีหางจากการตรวจ eGFR ครั้งแรก  
y = คาของ eGFR ณ.วันท่ีตรวจ 
PI 12.1รอยละผูปวย DM/HTคัดกรอง CKD = (A2/B2) x 100 
PI 12.2รอยละผูปวย CKD Stage 3-4 ไดรับปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ 
ไดรับการติดตามหลังจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  = (A3/B3) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

 

 

 

 

 



เกณฑการประเมิน (small Success): 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ประกาศแนวทางการ 
  ประเมิน CKD clinic  
  คุณภาพ และสวนกลาง 
  ชี้แจงวิธีการประเมิน 
- ผูปวยเบาหวานและ 
  ความดันโลหิตสูงไดรับ 
  การคัดกรองโรคไตได 
  มากกวา 40% 
- มีการประเมิน CKD 
  clinic คุณภาพดวยการ 
  ประเมินแบบไขว 
  จังหวัดและอยางนอย  
  50% ของ CKD clinic  
  ในโรงพยาบาลระดับ  
  M2, F1-2 ผานการ 
  ประเมิน CKD clinic  
  คุณภาพ 
 

- ผูปวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงไดรับ
การคัดกรองโรคไตได
มากกวา 40% 

- มีการประเมิน CKD 
clinic คุณภาพดวย
การประเมินแบบไขว
จังหวัด และอยางนอย 
50% ของ CKD clinic 
ในโรงพยาบาลระดับ 
M2, F1-2 ผานการ
ประเมิน CKD clinic 
คุณภาพ 

 

- ผูปวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงไดรับ
การคัดกรองโรคไตได
มากกวา 80% 

- มีการขยายบริการ 
CKD clinic ให
ครอบคลุมโรงพยาบาล
ในระดับ F3 ข้ึนไปครบ 
100% 

- มีการประเมิน CKD 
clinic คุณภาพดวยการ
ประเมินแบบไขว
จังหวัด และอยางนอย 
50% ของ CKD clinic 
ในโรงพยาบาลระดับ 
M2, F1-2 ผานการ
ประเมิน CKD clinic 
คุณภาพ 

 

- ผูปวย CKD มีอัตรา 
  การลดลงของ 

eGFR<5ml/min/ 
  1.73m2/yr มากวาหรือ

เทากับรอยละ 67 
- รอยละผูปวย CKD 

Stage 3-4 ไดรับ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และไดรับการติดตาม
หลังจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มากวาหรือเทากับรอย
ละ 50 

 
 

 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ประเมินผลไดแบบ real time ผานระบบ HDC เนื่องจากเปนอัตราสวนความสำเร็จตอ
จำนวนผูปวย CKD ที่มารับบริการ ณ เวลานั้นๆ แตเพื่อความครอบคลุมของผูมาใชบริการ
จริงในภาพรวมของป จึงควรประเมินผลชวงสิ้นปงบประมาณซึ่งเปนชวงที่มีผูปวยมาใช
บริการสะสมมากท่ีสุด 

เอกสารสนับสนุน  คำแนะนำสำหรับการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังกอนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558 สมาคม
โรคไตแหงประเทศไทย 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน:  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail :ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินแบบไรรอยตอจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI 
ระดับการวัดผล รพท., รพช. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 13 อัตราเสียชีวิตของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, 

S, M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit) ไมเกินรอยละ 12 
ตัวช้ีวัดรอง  
ตัวท่ี 1 

KPI 16 จำนวนผูปวยท่ีไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉิน ระดับ 4 และ 5 (Non – Trauma)         

ลดลงรอยละ 10  

ตัวช้ีวัดรอง  
ตัวท่ี 2 

KPI 17 อัตราของผูปวย triage level 1, 2 อยูในหองฉุกเฉิน<2 ชม. ในโรงพยาบาล 

ระดับ A, S, M1 ไมต่ำกวารอยละ 60 

คำนิยาม ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน หมายถึง ผูมารับบริการ ณ หองฉุกเฉินและไดรับการคัดแยก 

เปน Triage Level 1  

การเสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง หมายถึง นับจากเวลาท่ีผูปวยมาหองฉุกเฉินถึงเวลา 

ท่ีเสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซ่ึงรวมถึงการเสียชีวิตในหองฉุกเฉิน 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

   

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราตายของผูปวย

ฉุกเฉิน (Triagel level 

1) ภายใน 24 ชม.  

ในโรงพยาบาล S, M1 

รอยละ 9.67 6.86 8.32 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63  ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

12 11 10 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อยางครบวงจร  เพ่ือใหผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดรับ 

การดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปองกันภาวะทุพพลภาพ ท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังในภาวะปกติ  

และ ภาวะภัยพิบัติ 

กลุมเปาหมาย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ S, M1 

กลุมเปาหมาย          
ตัวช้ีวัดรอง  
ตัวท่ี 1, 2 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ S, M1, F2 ข้ึนไป 
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วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.HDC  

  1.1 ผูเจ็บปวยเสียชวีิตจากแฟม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงดวยรหัสบัตร

ประชาชน 

  1.2 ระยะเวลาจากแฟม DEATH, SERVICE, ADMISSION 

  1.3 ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟม ACCIDENT 

2.แบบรายงานตัวชี้วัด EMS ของโรงพยาบาล 

แหลงขอมูล มาตรฐาน 43 แฟมกระทรวงสาธารณสุข 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินท่ีเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัดรอง  
ตัวท่ี 1 

(A-B/A) X 100 

A = จำนวนผูปวยท่ีไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉิน ระดับ 4 และ 5 (Non – Trauma) ป 63 

B = จำนวนผูปวยท่ีไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉิน ระดับ 4 และ 5 (Non – Trauma) ป 64 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัดรอง  
ตัวท่ี 2 

(A/B) X 100 

A = จำนวนผูปวย Triage level 1, 2 ท่ี admit ภายใน 2 ชม.  

B = จำนวนผูปวย Triage level 1, 2 ท่ี admit ท้ังหมด 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.แตงตั้งคณะกรรมการ
หองฉุกเฉินคุณภาพ 
ระดับจังหวัด ระดบั
โรงพยาบาล 
2.ประเมิน ER คุณภาพ 
คร้ังที่ 1 วิเคราะห gap 
service/ gap Quality 
และจัดทำแผนพฒันา 
3.จัดระบบบริหารจัดการ
ผูปวยทีไ่มฉุกเฉินและ
ระบบบริหารจัดการ ER 
target time 2-hr 
taeget 

1.จำนวนผูปวยที่ไมฉุกเฉิน
ในหองฉุกเฉินระดับ 4 
และ 5 (Non trauma) 
ลดลงจากเดิมรอยละ 5 
2.ผูปวยที่มีขอบงชี้ในการ 
admit อยูในหองฉุกเฉิน
ไมเกิน 2 ชม. >รอยละ 30 
3.เครือขายหองฉุกเฉินใน
ระดับจังหวัดมีการ
จัดบริการตามเกณฑ ER 
คุณภาพ 
3.ประเมิน ER คุณภาพ 
คร้ังที่ 2 วิเคราะห gap 
service/ gap Quality 
และจัดทำแผนพฒันา 

1.จำนวนผูปวยที่ไม
ฉุกเฉินในหองฉุกเฉิน
ระดับ 4 และ 5 (Non 
trauma) ลดลงจากเดิม
รอยละ 7 
2.ผูปวยที่มีขอบงชี้ใน
การ admit อยูในหอง
ฉุกเฉินไมเกิน 2 ชม. >
รอยละ 40 
3.ประเมิน ER คุณภาพ 
คร้ังที่ 3 

1.รพ.ทุกแหง ผานเกณฑ ER 
คุณภาพ รอยละ 80 
2.จำนวนผูปวยที่ไมฉุกเฉินใน
หองฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 
(Non trauma) ลดลงรอยละ 
10 
3.อัตราเสียชีวิตของผูปวย
วิกฤติฉุกเฉิน(triage level 1) 
ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล 
ระดับ A, S, M1 ไมเกินรอยละ 
12 (Trauma<12%, Non-
trauma<12%,) 
4.รอยละผูปวยที่มีขอบงชี้ใน
การ admit อยูในหองฉุกเฉินไม
เกิน 2 ชม. (2-hr taeget) > 
รอยละ 50  
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วิธีการ
ประเมินผล :  

วิเคราะหขอมูลจากระบบ HDC และแบบรายงานตัวชี้วัด EMS ของโรงพยาบาล 

เอกสารสนับสนุน  คูมือแนวทางการจัดบริการหองฉุกเฉิน กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินแบบไรรอยตอจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI 
ระดับการวัดผล รพท., รพช. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 13 อัตราเสียชีวิตของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, 

S, M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit) ไมเกินรอยละ 12 
ตัวช้ีวัดรอง  
ตัวท่ี 1 

KPI 16 จำนวนผูปวยท่ีไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉิน ระดับ 4 และ 5 (Non – Trauma)         

ลดลงรอยละ 10  

ตัวช้ีวัดรอง  
ตัวท่ี 2 

KPI 17 อัตราของผูปวย triage level 1, 2 อยูในหองฉุกเฉิน<2 ชม. ในโรงพยาบาล 

ระดับ A, S, M1 ไมต่ำกวารอยละ 60 

คำนิยาม ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน หมายถึง ผูมารับบริการ ณ หองฉุกเฉินและไดรับการคัดแยก 

เปน Triage Level 1  

การเสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง หมายถึง นับจากเวลาท่ีผูปวยมาหองฉุกเฉินถึงเวลา 

ท่ีเสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซ่ึงรวมถึงการเสียชีวิตในหองฉุกเฉิน 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

   

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราตายของ

ผูปวยฉุกเฉิน 

(Triagel level 1) 

ภายใน 24 ชม. 

ในโรงพยาบาล  

S, M1 

รอยละ 9.67 6.86 8.32 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63  ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

12 11 10 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อยางครบวงจร  เพ่ือใหผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดรับ 

การดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปองกันภาวะทุพพลภาพ ท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังในภาวะปกติ  

และ ภาวะภัยพิบัติ 

กลุมเปาหมาย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ S, M1 

กลุมเปาหมาย          
ตัวช้ีวัดรอง  
ตัวท่ี 1, 2 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ S, M1, F2 ข้ึนไป 

 

 



วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.HDC  

  1.1 ผูเจ็บปวยเสียชวีิตจากแฟม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงดวยรหัสบัตร

ประชาชน 

  1.2 ระยะเวลาจากแฟม DEATH, SERVICE, ADMISSION 

  1.3 ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟม ACCIDENT 

2.แบบรายงานตัวชี้วัด EMS ของโรงพยาบาล 

แหลงขอมูล มาตรฐาน 43 แฟมกระทรวงสาธารณสุข 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินท่ีเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัดรอง  
ตัวท่ี 1 

(A-B/A) X 100 

A = จำนวนผูปวยท่ีไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉิน ระดับ 4 และ 5 (Non – Trauma) ป 63 

B = จำนวนผูปวยท่ีไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉิน ระดับ 4 และ 5 (Non – Trauma) ป 64 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัดรอง  
ตัวท่ี 2 

(A/B) X 100 

A = จำนวนผูปวย Triage level 1, 2 ท่ี admit ภายใน 2 ชม.  

B = จำนวนผูปวย Triage level 1, 2 ท่ี admit ท้ังหมด 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.แตงตั้งคณะกรรมการ
หองฉุกเฉินคุณภาพ 
ระดับจังหวัด ระดบั
โรงพยาบาล 
2.ประเมิน ER คุณภาพ 
คร้ังที่ 1 วิเคราะห gap 
service/ gap Quality 
และจัดทำแผนพฒันา 
3.จัดระบบบริหารจัดการ
ผูปวยทีไ่มฉุกเฉินและ
ระบบบริหารจัดการ ER 
target time 2-hr 
taeget 

1.จำนวนผูปวยที่ไมฉุกเฉิน
ในหองฉุกเฉินระดับ 4 
และ 5 (Non trauma) 
ลดลงจากเดิมรอยละ 5 
2.ผูปวยที่มีขอบงชี้ในการ 
admit อยูในหองฉุกเฉิน
ไมเกิน 2 ชม. >รอยละ 30 
3.เครือขายหองฉุกเฉินใน
ระดับจังหวัดมีการ
จัดบริการตามเกณฑ ER 
คุณภาพ 
3.ประเมิน ER คุณภาพ 
คร้ังที่ 2 วิเคราะห gap 
service/ gap Quality 
และจัดทำแผนพฒันา 

1.จำนวนผูปวยที่ไม
ฉุกเฉินในหองฉุกเฉิน
ระดับ 4 และ 5 (Non 
trauma) ลดลงจากเดิม
รอยละ 7 
2.ผูปวยที่มีขอบงชี้ใน
การ admit อยูในหอง
ฉุกเฉินไมเกิน 2 ชม. >
รอยละ 40 
3.ประเมิน ER คุณภาพ 
คร้ังที่ 3 

1.รพ.ทุกแหง ผานเกณฑ ER 
คุณภาพ รอยละ 80 
2.จำนวนผูปวยที่ไมฉุกเฉินใน
หองฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 
(Non trauma) ลดลงรอยละ 
10 
3.อัตราเสียชีวิตของผูปวย
วิกฤติฉุกเฉิน(triage level 1) 
ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล 
ระดับ A, S, M1 ไมเกินรอยละ 
12 (Trauma<12%, Non-
trauma<12%,) 
4.รอยละผูปวยที่มีขอบงชี้ใน
การ admit อยูในหองฉุกเฉินไม
เกิน 2 ชม. (2-hr taeget) > 
รอยละ 50  

 



 

วิธีการ
ประเมินผล :  

วิเคราะหขอมูลจากระบบ HDC และแบบรายงานตัวชี้วัด EMS ของโรงพยาบาล 

เอกสารสนับสนุน  คูมือแนวทางการจัดบริการหองฉุกเฉิน กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินแบบไรรอยตอจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI 
ระดับการวัดผล โรงพยาบาลระดับ A, S และ M1 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 14 อัตราการเสียชีวิตของผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (V01 -V89)  

ท่ีมี PS scor >0.75 นอยกวา รอยละ 1 
ตัวช้ีวัดรอง  
ตัวท่ี 1 

อัตราตายผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (V01 -V89) ของผูปวย PS score >0.75 ใน
โรงพยาบาลทุกระดับ และไดรับการทำ root cause analysis ไมต่ำกวารอยละ 100 

คำนิยาม อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจร 
ทางบก ไมรวมทางน้ำและทางอากาศ 
ผูเสียชีวิต หมายถึง ผูท่ีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ท้ังการเสียชีวิตท่ีจุดเกิดเหตุ ระหวาง
นำสงโรงพยาบาล ท่ีหองฉุกเฉิน ระหวางสงตอ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึก
ผูปวยภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายท่ีบาน โดยใช
ฐานขอมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
การเสียชีวิตของผูปวยในจากการบาดเจ็บ ท่ีมี Ps Score มากกวาหรือเทากับ 0.75 
หมายถึง การเสียชีวิตของผูปวยบาดเจ็บท้ังหมด ซ่ึงมีการคำนวณ คา Probability of 
survival (Ps) ไดมากกวาหรือเทากับ 0.75  

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

   

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราการเสียชีวิต

ของผูบาดเจ็บท่ีมี    

PS score > 0.75  

นอยกวารอยละ 1 

รอยละ - 0.19 0 

เกณฑเปาหมาย /:  
           อัตราการเสียชีวิตผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (V01 -V89) ท่ีมี PS scor >0.75 นอยกวา รอยละ 1 

วัตถุประสงค  เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ท่ีมี PS score > 0.75 
 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ี รับไวรักษาในโรงพยาบาลโรงพยาบาลทุกระดับ  

ท่ีมีคา Probability of Survival >0.75 (Ps score >0.75) 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

แบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คณะกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขตสุขภาพท่ี 4 กระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล 1.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กระทรวงสาธารณสุข 

2.ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บแหงชาติ (IS Online) กระทรวงสาธารณสุข 
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เกณฑเปาหมาย ตัวช้ีวัดรอง ตัวท่ี 1 

อัตราตายผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (V01 -V89) ของผูปวย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ 

และไดรับการทำ root cause analysis ไมต่ำกวารอยละ 100 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ี รับไวรักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ ท่ีมีคา Probability 

of Survival >0.75 (Ps score >0.75) 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

แบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คณะกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา 

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขตสุขภาพท่ี 4 กระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล 1.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กระทรวงสาธารณสุข 

2.ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บแหงชาติ (IS Online) กระทรวงสาธารณสุข 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล ทีมีคา Probability of 

Survival (Ps) > 0.75 แลวเสียชีวิต 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล ทีมีคา Probability of 

Survival (Ps) > 0.75 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 

      

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

อัตราการเสียการ

เสียชีวิตท่ีมี PS scor 

นอยกวารอยละ 1.75 

อัตราการเสียการ

เสียชีวิตท่ีมี PS scor 

นอยกวารอยละ 1.50 

อัตราการเสียการ

เสียชีวิตท่ีมี PS scor 

นอยกวารอยละ 1.25 

อัตราการเสียการ

เสียชีวิตท่ีมี PS scor 

นอยกวารอยละ 1 

วิธีการ
ประเมินผล :  

วิเคราะหขอมูลจากระบบ HDC และแบบรายงานตัวชี้วัด EMS ของโรงพยาบาล 

เอกสาร
สนับสนุน :  

คูมือแนวทางการจัดบริการหองฉุกเฉิน กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินแบบไรรอยตอจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI 
ระดับการวัดผล โรงพยาบาลระดับ A, S และ M1 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 14 อัตราการเสียชีวิตของผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (V01 -V89)  

ท่ีมี PS scor >0.75 นอยกวา รอยละ 1 
ตัวช้ีวัดรอง  
ตัวท่ี 1 

อัตราตายผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (V01 -V89) ของผูปวย PS score >0.75 ใน
โรงพยาบาลทุกระดับ และไดรับการทำ root cause analysis ไมต่ำกวารอยละ 100 

คำนิยาม อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจร 
ทางบก ไมรวมทางน้ำและทางอากาศ 
ผูเสียชีวิต หมายถึง ผูท่ีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ท้ังการเสียชีวิตท่ีจุดเกิดเหตุ ระหวาง
นำสงโรงพยาบาล ท่ีหองฉุกเฉิน ระหวางสงตอ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึก
ผูปวยภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายท่ีบาน โดยใช
ฐานขอมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
การเสียชีวิตของผูปวยในจากการบาดเจ็บ ท่ีมี Ps Score มากกวาหรือเทากับ 0.75 
หมายถึง การเสียชีวิตของผูปวยบาดเจ็บท้ังหมด ซ่ึงมีการคำนวณ คา Probability of 
survival (Ps) ไดมากกวาหรือเทากับ 0.75  

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

   

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราการเสียชีวิต

ของผูบาดเจ็บท่ีมี    

PS score > 0.75  

นอยกวารอยละ 1 

รอยละ - 0.19 0 

เกณฑเปาหมาย /:  
           อัตราการเสียชีวิตผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (V01 -V89) ท่ีมี PS scor >0.75 นอยกวา รอยละ 1 

วัตถุประสงค  เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ท่ีมี PS score > 0.75 
 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ี รับไวรักษาในโรงพยาบาลโรงพยาบาลทุกระดับ  

ท่ีมีคา Probability of Survival >0.75 (Ps score >0.75) 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

แบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คณะกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขตสุขภาพท่ี 4 กระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล 1.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กระทรวงสาธารณสุข 

2.ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บแหงชาติ (IS Online) กระทรวงสาธารณสุข 
 

 



เกณฑเปาหมาย ตัวช้ีวัดรอง ตัวท่ี 1 

อัตราตายผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (V01 -V89) ของผูปวย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ 

และไดรับการทำ root cause analysis ไมต่ำกวารอยละ 100 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ี รับไวรักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ ท่ีมีคา Probability 

of Survival >0.75 (Ps score >0.75) 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

แบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คณะกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา 

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขตสุขภาพท่ี 4 กระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล 1.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กระทรวงสาธารณสุข 

2.ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บแหงชาติ (IS Online) กระทรวงสาธารณสุข 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล ทีมีคา Probability of 

Survival (Ps) > 0.75 แลวเสียชีวิต 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล ทีมีคา Probability of 

Survival (Ps) > 0.75 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 

      

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

อัตราการเสียการ

เสียชีวิตท่ีมี PS scor 

นอยกวารอยละ 1.75 

อัตราการเสียการ

เสียชีวิตท่ีมี PS scor 

นอยกวารอยละ 1.50 

อัตราการเสียการ

เสียชีวิตท่ีมี PS scor 

นอยกวารอยละ 1.25 

อัตราการเสียการ

เสียชีวิตท่ีมี PS scor 

นอยกวารอยละ 1 

วิธีการ
ประเมินผล :  

วิเคราะหขอมูลจากระบบ HDC และแบบรายงานตัวชี้วัด EMS ของโรงพยาบาล 

เอกสาร
สนับสนุน :  

คูมือแนวทางการจัดบริการหองฉุกเฉิน กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินแบบไรรอยตอจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI 
ระดับการวัดผล รพท., รพช. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 15 รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน 
คำนิยาม 
 
 
 

ประชากร หมายถึง ประชาชนท่ีเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในประเทศไทย 
การเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง การท่ีประชากรท่ีเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต
ไดรับบริการการแพทยฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีไดมาตรฐานตั้งแตจุดเกิดเหตุ
จนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 
ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต ไดแก บุคคลซ่ึงไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหันซ่ึงมีภาวะ
คุกคามตอชีวิตซ่ึงหากไมไดรับปฏิบัติการแพทยทันที เพ่ือแกไขระบบการหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแลวผูปวยจะมีโอกาสเสียชีวิตไดสูง หรือทำใหการ
บาดเจ็บหรืออาการปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้นรุนแรงข้ึน หรือเกิดภาวะแทรกซอนข้ึนได
อยางฉับไวซ่ึงไมรวมผูปวยสงตอ (Refer) 
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการท่ีออกปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีไดข้ึนทะเบียนใน

ระบบการแพทยฉุกเฉินตามท่ีสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติกำหนด 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

   

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของประชากร

เขาถึงบริการการแพทย

ฉุกเฉิน 

รอยละ ลดลงรอยละ 
2.31 / 
4,463 

ปฏิบัติการ 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 
5.33 / 
4,701 

ปฏิบัติการ 

ลดลงรอยละ 
17.91 / 
4,217 

ปฏิบัติการ 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63  ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 26 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 26 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 26 

 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำดานคุณภาพบริการทางการแพทยฉุกเฉินแกประชาชน 
2.เพ่ือใหประชาชนเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินให    
  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1. จากการบันทึกขอมูลผลการออกปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินของแตละจังหวัดใน 
    โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS)  
2. จากการบันทึกขอมูลการคัดแยกผูปวยของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป     
    (ระดับ A, S และ M1) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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แหลงขอมูล โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS) 
รายการขอมูล 1 A = จำนวนครั้งของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS) 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนครั้งของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท้ังหมดท่ีมารับบริการท่ีหองฉุกเฉิน (ER Visit)  

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564:  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 20 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 22 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 24 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 26 

วิธีการ
ประเมินผล :  

รายงานผลการปฏิบัติการจากโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS) 

เอกสารสนับสนุน  1.รายงานขอมูลการใหบริการในระบบ ITEMS  
2.รายงานการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1 ภาครัฐทุกแหง 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินแบบไรรอยตอจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI 
ระดับการวัดผล รพท., รพช. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 15 รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน 
คำนิยาม 
 
 
 

ประชากร หมายถึง ประชาชนท่ีเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในประเทศไทย 
การเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง การท่ีประชากรท่ีเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต
ไดรับบริการการแพทยฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีไดมาตรฐานตั้งแตจุดเกิดเหตุ
จนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 
ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต ไดแก บุคคลซ่ึงไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหันซ่ึงมีภาวะ
คุกคามตอชีวิตซ่ึงหากไมไดรับปฏิบัติการแพทยทันที เพ่ือแกไขระบบการหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแลวผูปวยจะมีโอกาสเสียชีวิตไดสูง หรือทำใหการ
บาดเจ็บหรืออาการปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้นรุนแรงข้ึน หรือเกิดภาวะแทรกซอนข้ึนได
อยางฉับไวซ่ึงไมรวมผูปวยสงตอ (Refer) 
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการท่ีออกปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีไดข้ึนทะเบียนใน

ระบบการแพทยฉุกเฉินตามท่ีสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติกำหนด 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

   

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของประชากร

เขาถึงบริการการแพทย

ฉุกเฉิน 

รอยละ ลดลงรอยละ 
2.31 / 
4,463 

ปฏิบัติการ 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 
5.33 / 
4,701 

ปฏิบัติการ 

ลดลงรอยละ 
17.91 / 
4,217 

ปฏิบัติการ 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63  ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 26 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 26 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 26 

 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำดานคุณภาพบริการทางการแพทยฉุกเฉินแกประชาชน 
2.เพ่ือใหประชาชนเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินให    
  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1. จากการบันทึกขอมูลผลการออกปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินของแตละจังหวัดใน 
    โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS)  
2. จากการบันทึกขอมูลการคัดแยกผูปวยของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป     
    (ระดับ A, S และ M1) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 



 

แหลงขอมูล โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS) 
รายการขอมูล 1 A = จำนวนครั้งของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS) 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนครั้งของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท้ังหมดท่ีมารับบริการท่ีหองฉุกเฉิน (ER Visit)  

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564:  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 20 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 22 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 24 

ไมต่ำกวา 
รอยละ 26 

วิธีการ
ประเมินผล :  

รายงานผลการปฏิบัติการจากโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS) 

เอกสารสนับสนุน  1.รายงานขอมูลการใหบริการในระบบ ITEMS  
2.รายงานการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1 ภาครัฐทุกแหง 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินแบบไรรอยตอจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI 
ระดับการวัดผล รพท., รพช. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 18 รอยละของโรงพยาบาลผานเกณฑ ER คุณภาพ 
คำนิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลผานเกณฑ ER คณุภาพ หมายถึง หองฉุกเฉินของโรงพยาบาลของจังหวัดสิงหบุร ี 
จำนวน 6 แหง (S-M1-F) ผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ER คุณภาพ  
เกณฑ ER คุณภาพ หมายถึง การประเมินหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลใน 3 มิติ 
มิติท่ี 1 มิติการบริการ และนโยบาย หมายถึง การประเมินผูอำนวยการและทีมบริหาร เก่ียวกับ
นโยบาย การสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ประเมินตามเกณฑ ECS คุณภาพ 
มิติท่ี 1 การประเมินผูอำนวยการและทีมบริหาร 
มิติท่ี 2 มิติผูใหบริการ จะเนนในประเด็น ความพรอมของทรัพยากร ไดแก อาคาร
สถานท่ี  บุคลากร ระบบการใหคำปรึกษา  การวิเคราะหขอมูล ประเมินตามเกณฑ ECS 
คุณภาพ มิติท่ี 2 องคประกอบท่ี 1 อาคารสถานท่ี  องคประกอบท่ี 2 บุคลากร 
องคประกอบท่ี 3  การรักษาพยาบาล     
มิติท่ี 3 มิติดานผูรับบริการ คอื เนนในดานผลลัพธจากการเขารับบริการรักษาพยาบาล 
ประเมินตามเกณฑ ECS คุณภาพ มิติท่ี 2 องคประกอบท่ี 11 การพัฒนาคุณภาพบริการ          
โดยโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑ จะตองไดคะแนนประเมินแตละองคประกอบไมต่ำกวารอยละ 60  

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

   

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของโรงพยาบาล

ผานเกณฑ ER คุณภาพ 

รอยละ N/A N/A รอยละ 100       

(6 แหง) 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63  ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

รอยละ 60  (4 แหง) รอยละ 80 (5 แหง) รอยละ 100  (6 แหง) 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อยางครบวงจร  เพ่ือใหผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดรับ    
การดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปองกันภาวะทุพพลภาพ ท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังในภาวะปกติ            
และ ภาวะภัยพิบัติ 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.แบบประเมินดานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับตางๆ (Hospital -
Based Emergency Care Self Evalution From) กรมการแพทย (ECS คุณภาพ) 
2.แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ (Hospital and Health 
Standards) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน) 
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แหลงขอมูล 1.แนวทางพัฒนาเพ่ือสูมาตรฐานดานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับตางๆ  
(Hospital -Based Emergency Care Self Evalution From), กรมการแพทย  
กระทรวงสาธารณสุข 
2.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital and Health Standards),  

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑการประเมิน ER คุณภาพ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนโรงพยาบาลท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.แตงตั้งคณะกรรมการ
หองฉุกเฉินคุณภาพ ระดับ
จังหวัด ระดับโรงพยาบาล 
2.โรงพยาบาลประเมิน ER 
คุณภาพตนเอง ตามเกณฑ
มาตรฐาน ER คุณภาพ  

คณะกรรมการระดับ
จังหวัดประเมิน ER 
คุณภาพ ครั้งท่ี 1โดย
โรงพยาบาลจะตองได
คะแนนประเมินแตละ
องคประกอบไมต่ำกวา
รอยละ 30  

คณะกรรมการระดับ
จังหวัดประเมิน ER 
คุณภาพ ครั้งท่ี 2 โดย
โรงพยาบาลจะตองได
คะแนนประเมินแตละ
องคประกอบไมต่ำกวา
รอยละ 50  

คณะกรรมการระดับ
จังหวัดประเมิน ER 
คุณภาพ ครั้งท่ี 3โดย
โรงพยาบาลผานเกณฑ 
ER คุณภาพ รอยละ 80 
(5 แหง) 
 

วิธีการ
ประเมินผล :  

คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมิน 

เอกสาร
สนับสนุน :  

คูมือแนวทางการจัดบริการหองฉุกเฉิน กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินแบบไรรอยตอจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI 
ระดับการวัดผล รพท., รพช. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 18 รอยละของโรงพยาบาลผานเกณฑ ER คุณภาพ 
คำนิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลผานเกณฑ ER คณุภาพ หมายถึง หองฉุกเฉินของโรงพยาบาลของจังหวัดสิงหบุร ี 
จำนวน 6 แหง (S-M1-F) ผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ER คุณภาพ  
เกณฑ ER คุณภาพ หมายถึง การประเมินหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลใน 3 มิติ 
มิติท่ี 1 มิติการบริการ และนโยบาย หมายถึง การประเมินผูอำนวยการและทีมบริหาร เก่ียวกับ
นโยบาย การสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ประเมินตามเกณฑ ECS คุณภาพ 
มิติท่ี 1 การประเมินผูอำนวยการและทีมบริหาร 
มิติท่ี 2 มิติผูใหบริการ จะเนนในประเด็น ความพรอมของทรัพยากร ไดแก อาคาร
สถานท่ี  บุคลากร ระบบการใหคำปรึกษา  การวิเคราะหขอมูล ประเมินตามเกณฑ ECS 
คุณภาพ มิติท่ี 2 องคประกอบท่ี 1 อาคารสถานท่ี  องคประกอบท่ี 2 บุคลากร 
องคประกอบท่ี 3  การรักษาพยาบาล     
มิติท่ี 3 มิติดานผูรับบริการ คอื เนนในดานผลลัพธจากการเขารับบริการรักษาพยาบาล 
ประเมินตามเกณฑ ECS คุณภาพ มิติท่ี 2 องคประกอบท่ี 11 การพัฒนาคุณภาพบริการ          
โดยโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑ จะตองไดคะแนนประเมินแตละองคประกอบไมต่ำกวารอยละ 60  

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

   

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของโรงพยาบาล

ผานเกณฑ ER คุณภาพ 

รอยละ N/A N/A รอยละ 100       

(6 แหง) 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63  ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

รอยละ 60  (4 แหง) รอยละ 80 (5 แหง) รอยละ 100  (6 แหง) 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อยางครบวงจร  เพ่ือใหผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดรับ    
การดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปองกันภาวะทุพพลภาพ ท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังในภาวะปกติ            
และ ภาวะภัยพิบัติ 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.แบบประเมินดานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับตางๆ (Hospital -
Based Emergency Care Self Evalution From) กรมการแพทย (ECS คุณภาพ) 
2.แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ (Hospital and Health 
Standards) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน) 

 

 



 

แหลงขอมูล 1.แนวทางพัฒนาเพ่ือสูมาตรฐานดานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับตางๆ  
(Hospital -Based Emergency Care Self Evalution From), กรมการแพทย  
กระทรวงสาธารณสุข 
2.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital and Health Standards),  

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑการประเมิน ER คุณภาพ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนโรงพยาบาลท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.แตงตั้งคณะกรรมการ
หองฉุกเฉินคุณภาพ ระดับ
จังหวัด ระดับโรงพยาบาล 
2.โรงพยาบาลประเมิน ER 
คุณภาพตนเอง ตามเกณฑ
มาตรฐาน ER คุณภาพ  

คณะกรรมการระดับ
จังหวัดประเมิน ER 
คุณภาพ ครั้งท่ี 1โดย
โรงพยาบาลจะตองได
คะแนนประเมินแตละ
องคประกอบไมต่ำกวา
รอยละ 30  

คณะกรรมการระดับ
จังหวัดประเมิน ER 
คุณภาพ ครั้งท่ี 2 โดย
โรงพยาบาลจะตองได
คะแนนประเมินแตละ
องคประกอบไมต่ำกวา
รอยละ 50  

คณะกรรมการระดับ
จังหวัดประเมิน ER 
คุณภาพ ครั้งท่ี 3โดย
โรงพยาบาลผานเกณฑ 
ER คุณภาพ รอยละ 80 
(5 แหง) 
 

วิธีการ
ประเมินผล :  

คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมิน 

เอกสาร
สนับสนุน :  

คูมือแนวทางการจัดบริการหองฉุกเฉิน กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายภูวิช โชติการทองกุล 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 8628 4972 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 

 

mailto:emssingburi.1669@gmail.com
mailto:emssingburi.1669@gmail.com
mailto:emssingburi.1669@gmail.com
mailto:emssingburi.1669@gmail.com
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI  PI 
ระดับการวัดผล คปสอ./รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 19 รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
คำนิยาม 1) มะเร็ง 5 อันดับแรก ไดแก มะเร็งตับและทอน้ำดี (C22, C24) มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ 

และปอด (C33, C34) มะเร็งเตานม (C50) มะเร็งลำไสใหญและทวารหนัก (C18, C21) และ

มะเร็งปากมดลูก (C53) 

2) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยการผาตัด หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการ

เขาถึงบริการ (Access to Care) การรักษาดวยการผาตัดภายใน 4 สัปดาห (28 วัน) โดยนับจาก 

- วันท่ีตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งท่ีใชยืนยันวินิจฉัยเปนมะเร็ง             

และนำมาสูการรักษามะเร็ง) นับถึงวันท่ีไดรับการผาตัดรักษา 

- วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอ่ืน (เชน รังสีรักษา, เคมีบำบัด) โดยนับถึงวันท่ีไดรับการ

ผาตัดรักษา 

- ในกรณีท่ีไมมีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไมมีการรักษาดวยวิธีอ่ืน ใหนับตั้งแตวันท่ีทำการตรวจ

วินิจฉัยทางรังสีวิทยา เชน วันทำ CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งท่ีนำผลมา

ตัดสินใจใหการรักษามะเร็ง เปนตน  

   - กรณีผูปวยสงตอจากสถานพยาบาลอ่ืน ใหนับแบบเดียวกับผูปวยใหมโดยแยกรายงาน 

จังหวัดหรืออำเภอท่ีสงตอเพ่ือพัฒนาระบบการสงตอ 

3) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยเคมีบำบัด หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการ

เขาถึงบริการ (Access to Care) การรักษาดวยเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห (42 วัน) โดยนับจาก 

   - วันท่ีตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งท่ีใชยืนยันการวินิจฉัยเปนมะเร็ง

และนำมาสูการรักษามะเร็ง) นับถึงวันท่ีผูปวยไดรับยาเคมีวันแรก 

   - วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอ่ืน (เชน รังสีรักษา, ผาตัด) นับถึงวันท่ีผูปวยไดรับยาเคมี

วันแรก (การรักษาผาตัด นับจากวันท่ีผาตัด) 

   - กรณีผูปวยสงตอจากสถานพยาบาลอ่ืน ใหนับแบบเดียวกับผูปวยใหมโดยแยกรายงาน 

จังหวัดหรืออำเภอท่ีสงตอเพ่ือพัฒนาระบบการสงตอ 

4) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยรังสีรักษา หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการ

เขาถึงบริการ (Access to Care) การรักษาดวยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห (42 วัน) โดยนับจาก 

   - วันท่ีตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งท่ีใชยืนยันการวินิจฉัยเปนมะเร็ง

และนำมาสูการรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกท่ีผูปวยไดรับรังสีรักษา 

   - วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอ่ืน (เชน เคมีบำบัด, ผาตัด) นับถึงวันแรกท่ีผูปวยไดรับ 

รังสีรักษา (การรักษาผาตัด นับจากวันท่ีผาตัด) 

   - ในกรณีท่ีไมมีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไมมีการรักษาดวยวิธีอ่ืนและผูปวยสงตอจาก 

สถานพยาบาลอ่ืนใหใชหลักการเดียวกับขอ 2.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยการผาตัด 

หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผูปวยมะเร็งรายใหม 5 โรค ไมรวมกรณี Metastatic (Unknown primary) 
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รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการ
รักษาดวยการผาตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห 

รอยละ N/A 97.30 94.12 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการ
รักษาดวยเคมีบำบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห 

รอยละ N/A 63.27 82.61 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการ
รักษาดวยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห 

รอยละ N/A 70.83 72.73 

เกณฑเปาหมาย /:  
ตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยการผาตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห 

75 75 80 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบำบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 

75 75 80 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 

60 60 70 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือลดระยะเวลารอคอย ผาตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

1.ผูปวยมะเร็งท่ีตองไดรับการรักษามะเร็งดวยวิธีผาตัด 
2.ผูปวยมะเร็งท่ีตองไดรับการรักษามะเร็งดวยเคมีบำบัด 
3.ผูปวยมะเร็งท่ีตองไดรับการรักษามะเร็งดวยวิธีรังสีรักษา 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.จำนวนผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งและมีแผนการรักษา จำแนกตามประเภท 
การรักษา 
2.จำนวนผูปวยท่ีเขาถึงบริการไดรับการรักษา โดยมีระยะเวลาการรอคอยของแตละการรักษา
ไดแก ศัลยกรรม (S) เคมีบำบัด (C) รังสีรักษา (R) ตามเกณฑท่ีกำหนด 
3.ขอมูลวันท่ีเก่ียวของกับการรักษา ท่ีตองบันทึกเพ่ือประมวลผลไดแก 
3.1 วันตัดชิ้นเนื้อหรือเซลล (Obtained_date) วันท่ีสงตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและ 
เปนครั้งท่ีใชยืนยันโรคและนำมาซ่ึงการรักษานั้นๆ 
3.2 วันผาตัด (Operation_date) เพ่ือการรักษา 
3.3 วันท่ีไดรับยาเคมีวันแรกและวันท่ีไดรับเคมีวันสุดทาย 
3.4 วันท่ีฉายแสงวันแรกและ วันท่ีฉายแสงวันสุดทาย 
กรณีการวินิจฉัยไมสามารถตัดช้ินเนื้อ 

3.5 วันท่ีทำการตรวจวินิจฉัย เชน CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งท่ีนำผล 

มาตัดสินใจใหการรักษามะเร็ง 
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แหลงขอมูล แบบเก็บขอมูลของโรงพยาบาลท่ัวไป 

รายการขอมูล 1 A(S) = จำนวนผูปวยท่ีแพทยวางแผนการรักษาดวยการผาตัดและไดรับการผาตัดรักษา 

        ≤4 สัปดาหนับตามเกณฑท่ีกำหนด 

A(C) = จำนวนผูปวยท่ีแพทยวางแผนการรักษาดวยเคมีบำบัดและไดรับ การรักษาดวย   

        เคมีบำบัด ≤ 6 สัปดาหนับตามเกณฑท่ีกำหนด 

A(R) = จำนวนผูปวยท่ีแพทยวางแผนการรักษาดวยรังสีรักษาและไดรับการรักษาดวยรังสี   

        รักษา ≤ 6 สัปดาหนับตามเกณฑท่ีกำหนด 

รายการขอมูล 2 B(S) = จำนวนผูปวยท่ีไดรับการผาตัดเพ่ือรักษามะเร็งท้ังหมดในปท่ีรายงาน 

B(C) = จำนวนผูปวยท่ีไดรับเคมีบำบัดเพ่ือรักษามะเร็งท้ังหมดในปท่ีรายงาน 

B(R) = จำนวนผูปวยท่ีไดรับรังสีรักษาเพ่ือรักษามะเร็งท้ังหมดในปท่ีรายงาน 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A(s)/ B(s)) X 100 

(A(c)/ B(c)) X 100 

(A(R)/ B(R)) X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): 

ป 2564 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวย 
การผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห 

70 70 70 70 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยเคมี
บำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 

70 70 70 70 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยรังสี
รักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 

60 60 60 60 

 

วิธีการ

ประเมินผล : 

วิเคราะหขอมูลจากแบบเก็บขอมูลของโรงพยาบาลท่ัวไป 
 

เอกสารสนับสนุน  คูมือนิยามตัวชี้วัด Service plan สาขาโรคมะเร็ง 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน

ตัวช้ีวัดระดับ

จังหวัด/

ผูรับผิดชอบการ

รายงานผลการ

ดำเนินงานระดับ

จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 09 3536 5653 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน KPI  PI 
ระดับการวัดผล คปสอ./รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 19 รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
คำนิยาม 1) มะเร็ง 5 อันดับแรก ไดแก มะเร็งตับและทอน้ำดี (C22, C24) มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ 

และปอด (C33, C34) มะเร็งเตานม (C50) มะเร็งลำไสใหญและทวารหนัก (C18, C21) และ

มะเร็งปากมดลูก (C53) 

2) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยการผาตัด หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการ

เขาถึงบริการ (Access to Care) การรักษาดวยการผาตัดภายใน 4 สัปดาห (28 วัน) โดยนับจาก 

- วันท่ีตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งท่ีใชยืนยันวินิจฉัยเปนมะเร็ง             

และนำมาสูการรักษามะเร็ง) นับถึงวันท่ีไดรับการผาตัดรักษา 

- วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอ่ืน (เชน รังสีรักษา, เคมีบำบัด) โดยนับถึงวันท่ีไดรับการ

ผาตัดรักษา 

- ในกรณีท่ีไมมีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไมมีการรักษาดวยวิธีอ่ืน ใหนับตั้งแตวันท่ีทำการตรวจ

วินิจฉัยทางรังสีวิทยา เชน วันทำ CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งท่ีนำผลมา

ตัดสินใจใหการรักษามะเร็ง เปนตน  

   - กรณีผูปวยสงตอจากสถานพยาบาลอ่ืน ใหนับแบบเดียวกับผูปวยใหมโดยแยกรายงาน 

จังหวัดหรืออำเภอท่ีสงตอเพ่ือพัฒนาระบบการสงตอ 

3) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยเคมีบำบัด หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการ

เขาถึงบริการ (Access to Care) การรักษาดวยเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห (42 วัน) โดยนับจาก 

   - วันท่ีตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งท่ีใชยืนยันการวินิจฉัยเปนมะเร็ง

และนำมาสูการรักษามะเร็ง) นับถึงวันท่ีผูปวยไดรับยาเคมีวันแรก 

   - วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอ่ืน (เชน รังสีรักษา, ผาตัด) นับถึงวันท่ีผูปวยไดรับยาเคมี

วันแรก (การรักษาผาตัด นับจากวันท่ีผาตัด) 

   - กรณีผูปวยสงตอจากสถานพยาบาลอ่ืน ใหนับแบบเดียวกับผูปวยใหมโดยแยกรายงาน 

จังหวัดหรืออำเภอท่ีสงตอเพ่ือพัฒนาระบบการสงตอ 

4) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยรังสีรักษา หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการ

เขาถึงบริการ (Access to Care) การรักษาดวยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห (42 วัน) โดยนับจาก 

   - วันท่ีตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งท่ีใชยืนยันการวินิจฉัยเปนมะเร็ง

และนำมาสูการรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกท่ีผูปวยไดรับรังสีรักษา 

   - วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอ่ืน (เชน เคมีบำบัด, ผาตัด) นับถึงวันแรกท่ีผูปวยไดรับ 

รังสีรักษา (การรักษาผาตัด นับจากวันท่ีผาตัด) 

   - ในกรณีท่ีไมมีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไมมีการรักษาดวยวิธีอ่ืนและผูปวยสงตอจาก

สถานพยาบาลอ่ืนใหใชหลักการเดียวกับขอ 2.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยการผาตัด 

หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผูปวยมะเร็งรายใหม 5 โรค ไมรวมกรณี Metastatic 
(Unknown primary) 



 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการ
รักษาดวยการผาตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห 

รอยละ N/A 97.30 94.12 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการ
รักษาดวยเคมีบำบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห 

รอยละ N/A 63.27 82.61 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการ
รักษาดวยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห 

รอยละ N/A 70.83 72.73 

 

เกณฑเปาหมาย /:  
ตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยการผาตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห 

75 75 80 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบำบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 

75 75 80 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 

60 60 70 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือลดระยะเวลารอคอย ผาตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

1.ผูปวยมะเร็งท่ีตองไดรับการรักษามะเร็งดวยวิธีผาตัด 
2.ผูปวยมะเร็งท่ีตองไดรับการรักษามะเร็งดวยเคมีบำบัด 
3.ผูปวยมะเร็งท่ีตองไดรับการรักษามะเร็งดวยวิธีรังสีรักษา 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.จำนวนผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งและมีแผนการรักษา จำแนกตามประเภท 
การรักษา 
2.จำนวนผูปวยท่ีเขาถึงบริการไดรับการรักษา โดยมีระยะเวลาการรอคอยของแตละการรักษา
ไดแก ศัลยกรรม (S) เคมีบำบัด (C) รังสีรักษา (R) ตามเกณฑท่ีกำหนด 
3.ขอมูลวันท่ีเก่ียวของกับการรักษา ท่ีตองบันทึกเพ่ือประมวลผลไดแก 
3.1 วันตัดชิ้นเนื้อหรือเซลล (Obtained_date) วันท่ีสงตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและ 
เปนครั้งท่ีใชยืนยันโรคและนำมาซ่ึงการรักษานั้นๆ 
3.2 วันผาตัด (Operation_date) เพ่ือการรักษา 
3.3 วันท่ีไดรับยาเคมีวันแรกและวันท่ีไดรับเคมีวันสุดทาย 
3.4 วันท่ีฉายแสงวันแรกและ วันท่ีฉายแสงวันสุดทาย 
กรณีการวินิจฉัยไมสามารถตัดช้ินเนื้อ 

3.5 วันท่ีทำการตรวจวินิจฉัย เชน CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งท่ีนำผล 

มาตัดสินใจใหการรักษามะเร็ง 
 



 

แหลงขอมูล แบบเก็บขอมูลของโรงพยาบาลท่ัวไป 

รายการขอมูล 1 A(S) = จำนวนผูปวยท่ีแพทยวางแผนการรักษาดวยการผาตัดและไดรับการผาตัดรักษา 

        ≤4 สัปดาหนับตามเกณฑท่ีกำหนด 

A(C) = จำนวนผูปวยท่ีแพทยวางแผนการรักษาดวยเคมีบำบัดและไดรับ การรักษาดวย   

        เคมีบำบัด ≤ 6 สัปดาหนับตามเกณฑท่ีกำหนด 

A(R) = จำนวนผูปวยท่ีแพทยวางแผนการรักษาดวยรังสีรักษาและไดรับการรักษาดวยรังสี   

        รักษา ≤ 6 สัปดาหนับตามเกณฑท่ีกำหนด 

รายการขอมูล 2 B(S) = จำนวนผูปวยท่ีไดรับการผาตัดเพ่ือรักษามะเร็งท้ังหมดในปท่ีรายงาน 

B(C) = จำนวนผูปวยท่ีไดรับเคมีบำบัดเพ่ือรักษามะเร็งท้ังหมดในปท่ีรายงาน 

B(R) = จำนวนผูปวยท่ีไดรับรังสีรักษาเพ่ือรักษามะเร็งท้ังหมดในปท่ีรายงาน 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A(s)/ B(s)) X 100 

(A(c)/ B(c)) X 100 

(A(R)/ B(R)) X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): 

ป 2564 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวย 
การผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห 

70 70 70 70 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยเคมี
บำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 

70 70 70 70 

รอยละผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยรังสี
รักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 

60 60 60 60 

 

วิธีการ

ประเมินผล : 

วิเคราะหขอมูลจากแบบเก็บขอมูลของโรงพยาบาลท่ัวไป 
 

เอกสารสนับสนุน  คูมือนิยามตัวชี้วัด Service plan สาขาโรคมะเร็ง 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน

ตัวช้ีวัดระดับ

จังหวัด/

ผูรับผิดชอบการ

รายงานผลการ

ดำเนินงานระดับ

จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 09 3536 5653 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 20 รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัด

ภายใน 30 วัน 
คำนิยาม ตอกระขกชนิดบอด (Blinding Cataract) หมายถึง โรคตอกระจกท่ีทำใหผูปวย  

มีระดับสายตา (VA) แยกวา 20/400 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละผูปวยตอกระจก 
ชนิดบอด (Blinding 
Cataract) ไดรับการ
ผาตัดภายใน 30 วัน 

รอยละ 92.57 97.74 96.95 

 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

85 85 85 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจาก       
ตอกระจก โดยใชแนวทางเชิงรุกท้ังการคัดกรองและการผาตัดและสรางความเขมแข็ง 
ใหระบบสุขภาพตาอยางยั่งยืน ดวยการเพ่ิมคุณภาพและการเขาถึงบริการ ลดระยะเวลา
รอคอย และลดการสงตอนอกเขต 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ท่ีไดรับการตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุ     
(จักษุแพทย/พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.จัดเก็บขอมูลการผาตัดตอกระจกจากโปรแกรม Vision2020 thailand โดยบันทึก

ขอมูลกอนและหลังผาตัด 

2.การนับระยะเวลาการผาตัด นับตั้งแตไดรับการวินิจฉัยวาเปนตอกระจกชนิดบอด 

จากทีมจักษุ (จักษุแพทย/พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) 

แหลงขอมูล Vision2020 thailand 

รายการขอมูล 1 A = จำนวนผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ท่ีไดรับการผาตัด  

      ภายใน 30 วัน 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ท่ีไดรับการวินิจฉัย 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 
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เกณฑการประเมิน (small Success) : ป 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12 เดือน 

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 

 

วิธีการ
ประเมินผล :  

วิเคราะหขอมูลจาก โปรแกรม Vision2020 thailand 

เอกสารสนับสนุน  โปรแกรม Vision2020 thailand 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด/
ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 09 3536 5653 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 20 รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัด

ภายใน 30 วัน 
คำนิยาม ตอกระขกชนิดบอด (Blinding Cataract) หมายถึง โรคตอกระจกท่ีทำใหผูปวย  

มีระดับสายตา (VA) แยกวา 20/400 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละผูปวยตอกระจก 
ชนิดบอด (Blinding 
Cataract) ไดรับการ
ผาตัดภายใน 30 วัน 

รอยละ 92.57 97.74 96.95 

 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

85 85 85 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจาก       
ตอกระจก โดยใชแนวทางเชิงรุกท้ังการคัดกรองและการผาตัดและสรางความเขมแข็ง 
ใหระบบสุขภาพตาอยางยั่งยืน ดวยการเพ่ิมคุณภาพและการเขาถึงบริการ ลดระยะเวลา
รอคอย และลดการสงตอนอกเขต 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ท่ีไดรับการตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุ     
(จักษุแพทย/พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.จัดเก็บขอมูลการผาตัดตอกระจกจากโปรแกรม Vision2020 thailand โดยบันทึก

ขอมูลกอนและหลังผาตัด 

2.การนับระยะเวลาการผาตัด นับตั้งแตไดรับการวินิจฉัยวาเปนตอกระจกชนิดบอด 

จากทีมจักษุ (จักษุแพทย/พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) 

แหลงขอมูล Vision2020 thailand 

รายการขอมูล 1 A = จำนวนผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ท่ีไดรับการผาตัด  

      ภายใน 30 วัน 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ท่ีไดรับการวินิจฉัย 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 



 

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน (small Success) : ป 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12 เดือน 

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 

 

วิธีการ
ประเมินผล :  

วิเคราะหขอมูลจาก โปรแกรม Vision2020 thailand 

เอกสารสนับสนุน  โปรแกรม Vision2020 thailand 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด/
ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 09 3536 5653 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 

mailto:emssingburi.1669@gmail.com
mailto:emssingburi.1669@gmail.com
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ One Day Surgery 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 21 รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery  
คำนิยาม การผาตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) หมายถึง การรับผูปวยเขามาเพ่ือรับ

การรักษาทำหัตถการ หรือผาตัดท่ีไดมีการเตรียมการไวลวงหนากอนแลว และสามารถใหกลับ
บานในวันเดียวกันกับวันท่ีรับไวทำหัตถการ หรือผาตัดอยูในโรงพยาบาล ตั้งแต  
2 ชั่วโมง ถึงเวลาจำหนายออกไมเกิน 24 ชั่วโมง ตามรายการหัตถการแนบทายการรักษา การ
ผาตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) (ICD-9-CM Procedures) ของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ดังนี ้

ลำดับ Diagnosis  ICD-10 /ICD-9-CM  
1 Inguinal hernia ICD10 – ICD9 :  

53.00 Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise 
specified  
53.01 Other and open repair of direct inguinal hernia  
53.02 Other and open repair of indirect inguinal hernia  
53.03 Other and open repair of direct inguinal hernia with 
graft or prosthesis  
53.04 Other and open repair of indirect inguinal hernia with 
graft or prosthesis  
53.05 Repair of inguinal hernia with graft or prosthesis, not 
otherwise Specified 
53.10 Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise 
specified  
53.11 Other and open bilateral repair of direct inguinal 
hernia  
53.12 Other and open bilateral repair of indirect inguinal 
hernia  
53.13 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one 
direct and one indirect  
53.14 Other and open bilateral repair of direct inguinal 
hernia with graft or prosthesis  
53.15 Other and open bilateral repair of indirect inguinal 
hernia with graft or prosthesis 
53.16 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one 
direct and one indirect, with graft or prosthesis  
53.17 Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, 
not otherwise specified  
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53.21 Unilateral repair of femoral hernia with graft or 
prosthesis  
53.29 Other unilateral femoral herniorrhaphy  
53.31 Bilateral repair of femoral hernia with graft or 
prosthesis  
53.39 Other bilateral femoral herniorrhaphy 

2 Hydrocele ICD10 – ICD9 :  
61.2 Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) 

3 Hemorrhoid ICD10 – ICD9 :  
49.44 Destruction of hemorrhoids by cryotherapy  
49.45 Ligation of hemorrhoids  
49.46 Excision of hemorrhoids  
49.49 Other procedures on hemorrhoids 

4 Vaginal 
bleeding 

ICD10 – ICD9 :  
68.16 Closed biopsy of uterus  
68.21 Division of endometrial synechiae  
68.22 Incision or excision of congenital septum of uterus  
68.23 Endometrial ablation  
68.29 Other excision or destruction of lesion of uterus 

5 Esophagogastri
cvarices 
(Esophageal 
varices, Gastric 
varices) 

ICD10 :  
I85.0 Oesophageal varices with bleeding  
I85.9 Oesophageal varices without bleeding  
I86.4 Gastric varices  
I98.2* Oesophageal varices without bleeding in diseases 
classified elsewhere  
I98.3* Oesophageal varices with bleeding in diseases 
classified elsewhere  
ICD9 :  
42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue 
of Esophagus 
43.41 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue 
of stomach  
44.43 Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding 

6 Esophageal-
Gastric Stricture 

ICD10 – ICD9 :  
42.92 Dilation of esophagus  
44.22 Endoscopic dilation of pylorus 

7 Esophagogastric 
cancer with 
obstruction 

ICD10 :  
C15 Malignant neoplasm of oesophagus  
C16 Malignant neoplasm of stomach  
ICD9 :  
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(Esophageal 
cancer, gastric 
cancer) 

42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue 
of Esophagus  
42.81 Insertion of permanent tube into esophagus 

8 Colorectal 
polyp 
(colonic, rectal 
polyp) 

ICD 10 :  
D12.6 Colon, unspecified Polyposis (hereditary) of colon  
K62.0 Anal polyp  
K62.1 Rectal polyp  
K63.5 Polyp of colon  
ICD9 :  
45.42 Endoscopic polypectomy of large intestine  
45.43 Endoscopic destruction of other lesion or tissue of 
large intestine 

9 Common bile 
duct Stone 
(Bile duct 
stone) 

ICD10 :  
K80.0 Calculus of gallbdr w ac cholecystitis  
K80.1 Calculus of gallbdr w oth cholecystitis  
K80.2 Calculus of gallbdr w/o cholecystitis  
K80.3 Calculus of bile duct w cholangitis  
K80.4 Calculus of bile duct w cholecystitis  
K80.5 Calculus of bile duct w/o cholangitis or cholecystitis  
ICD9 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy  
51.86 Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube  
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct  
51.88 Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract 

10 Pancreatic 
ductstone 

ICD10 :  
K86.8 Other specified diseases of pancreas : Calculus  
ICD9 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy  
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into pancreatic 
duct  
52.94 Endoscopic removal of stone(s) from pancreatic duct 

11 Bile duct 
stricture 

ICD10 :  
C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma : Cholangiocarcinoma  
C23 Malignant neoplasm of gallbladder  
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of 
biliary tract  
C25 Malignant neoplasm of pancreas  
K82.0 Obstruction of gallbladder: Stricture of cystic duct or 
gallbladder without calculus  
K82.8 Other specified diseases of gallbladder: Adhesions of 
cystic duct or gallbladder without calculus  
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K83.1 Obstruction of bile duct:Stricture of without bile duct 
calculus  
K83.8 Other specified diseases of biliary tract: Adhesions of 
bile duct  
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive system, 
not elsewhere classified: postoperative bile duct (common), 
(hepatic) stricture 
ICD9 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy  
51.86 Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube  
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct 

12 Pancreatic duct 
stricture 

ICD10 :  
C25 Malignant neoplasm of pancreas  
K86.0 Alcohol-induced chronic pancreatitis  
K86.1 Other chronic pancreatitis  
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive system, 
not elsewhere classified: postoperative bile duct (common), 
(hepatic) stricture  
ICD9 :  
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into pancreatic 
duct  
52.97 Endoscopic insertion of nasopancreatic drainage tube 
52.98 Endoscopic dilation of pancreatic duct     

13 Foreign body of 
upper  
GI. tract 

ICD10 :  
T18.1 Foreign body in oesophagus  
T18.2 Foreign body in stomach  
ICD9 :  
98.02 Removal of intraluminal foreign body from esophagus 
without incision  
98.03 Removal of intraluminal foreign body from stomach 
and small intestine without incision 

14 Pterygium 
Excision 

ICD10 :  
H11.0 Pterygium  
ICD9 :  
11.31 Transposition of pterygium  
11.32 Excision of pterygium with corneal graft  
11.39 Other excision of pterygium + 10.44 Other free graft to 
conjunctiva 

15 Female 
sterilization 

ICD10 :  
Z30.2 Sterilization  
ICD9 :  
66.29 Other bilateral endoscopic destruction or occlusion of  
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fallopian tubes  
66.31 Other bilateral ligation and crushing of fallopian tubes  
66.32 Other bilateral ligation and division of fallopian tubes 
Pomeroy operation  
66.39 Other bilateral destruction or occlusion of fallopian 
tubes Female sterilization operation NOS 

16 Percutaneous  
fracture fixation 

ICD10 :  
S42.1 Fracture of scapula  
S42.2 Fracture of upper end of humerus  
S42.3 Fracture of shaft of humerus  
S42.4 Fracture of lower end of humerus  
S42.7 Multiple fractures of clavicle, scapula and humerus  
S42.8 Fracture of other parts of shoulder and upper arm  
S42.9 Fracture of shoulder girdle, part unspecified  
S52.0 Fracture of upper end of ulna  
S52.1 Fracture of upper end of radius  
S52.2 Fracture of shaft of ulna 
S52.3 Fracture of shaft of radius  
S52.4 Fracture of shafts of both ulna and radius  
S52.5 Fracture of lower end of radius  
S52.6 Fracture of lower end of both ulna and radius  
S52.7 Multiple fractures of forearm  
S52.8 Fracture of other parts of forearm  
S52.9 Fracture of forearm, part unspecified  
S62.0 Fracture of navicular [scaphoid] bone of hand  
S62.1 Fracture of other carpal bone(s)  
S62.4 Multiple fractures of metacarpal bones  
S62.7 Multiple fractures of fingers  
S82.0 Fracture of patella  
S82.1 Fracture of upper end of tibia  
S82.2 Fracture of shaft of tibia  
S82.3 Fracture of lower end of tibia  
S82.4 Fracture of fibula alone  
S82.5 Fracture of medial malleolus  
S82.6 Fracture of lateral malleolus  
S82.7 Multiple fractures of lower leg  
S82.8 Fractures of other parts of lower leg  
S82.9 Fracture of lower leg, part unspecified  
S92.0 Fracture of calcaneus  
S92.1 Fracture of talus Astragalus  
S92.2 Fracture of other tarsal bone(s)  
S92.7 Multiple fractures of foot  
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ICD9 :  
78.1 Application of external fixator device 
 

17 Fistula in ano ICD10 :  
K60.3 Anal fistula  
ICD9 :  
49.11 Anal fistulotomy  
49.12 Anal fistulectomy 

18 Perirectal, 
Perianal  
abscess 

ICD10 :  
K61.0 Anal abscess  
K61.1 Rectal abscess  
K61.2 Anorectal abscess  
K61.3 Ischiorectal abscess 
K61.4 Intrasphincteric abscess  
ICD9 :  
49.01 Incision of perianal abscess  
49.02 Other incision of perianal tissue 

19 Breast abscess ICD10 :  
N61 Inflammatory disorders of breast  
O91.1 Abscess of breast associated with childbirth  
 
ICD9 :  
85.0 Mastotomy 

20 Vesicle stone ICD10 :  
N21.0 Calculus in bladder  
ICD9 :  
57.0 Transure thralclearance of bladder 

21 Ureteric stone ICD10 :  
N20.1 Calculus of ureter  
ICD9 :  
56.0 Transurethral removal of obstruction from ureter and 
renal pelvis 

22 Urethral stone ICD10 :  
N21.1 Calculus in urethra  
ICD9 :  
58.0 Urethrotomy  
58.1 Urethral meatotomy 

23 Urethral 
stricture 

ICD10 :  
N35.0 Post-traumatic urethral stricture  
N35.1 Postinfective urethral stricture, not elsewhere 
classified  
N35.8 Other urethral stricture  
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N35.9 Urethral stricture, unspecified  
ICD9 :  
58.5 Release of urethral stricture 
 

24 Anal fissure ICD10 :  
K60.0 Acute anal fissure  
K60.1 Chronic anal fissure  
K60.2 Anal fissure, unspecified  
ICD9 :  
49.51 Left lateral anal sphincterotomy  
49.52 Posterior anal sphincterotomy 
49.59 Other anal sphincterotomy 

 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

รอยละ 60 รอยละ 60 รอยละ 60  
วัตถุประสงค 1. ลดความแออัดของผูปวยท่ีรับไวในโรงพยาบาลเพ่ือใหมีจำนวนเตียงท่ีสามารถรับผูปวย 

ท่ีจำเปนตองรับไวเปนผูปวยใน  
2. ลดระยะเวลารอคอยผาตัดสั้นลง  
3. ประชาชนเขาถึงบริการท่ีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย  
4. ลดคาใชจายบริการการรักษา และการใชจายของผูปวยในการมารับบริการ  

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยท่ีเขาหลักเกณฑรายโรค One Day Surgery 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

หนวยบริการบันทึกขอมูลผูปวยท่ีเขารับการผาตัด ODS ผานระบบ One Day Surgery 
System 

แหลงขอมูล One Day Surgery System 
รายการ 
ขอมูล 1 

จำนวนผูปวยท้ังหมดท่ีไดรับการผาตัด One Day Surgery 

รายการ 
ขอมูล 2 

จำนวนผูปวยท่ีเขาเง่ือนไขในการเขารับการผาตัด One Day Surgery ดวยโรคท่ีกำหนด
(Principle diagnosis) 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑการประเมิน ป 2563 : 

ป 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
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ป 2565 :  

 รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 

 

วิธีการ
ประเมินผล :  

วิเคราะหขอมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day 
Surgery (ODS) 

เอกสาร
สนับสนุน :  

1. คูมือแนวทางการดำเนินงาน One Day Surgery (ODS) 
2. คูมือมาตรฐานความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety) 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561  2562 2563 

- รอยละ 68.5 80 90.3 
(ขอมูล 9 เดือน) 

 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ  

ชื่อ-สกุล : นางนวนปรางค  พิชัยศักดิ ์เลขา Service Plan สาขาศัลยกรรม 
หนวยงาน : โรงพยาบาลสิงหบุรี  
โทรศัพทมือถือ : 08 1745 1772 
โทรศัพทท่ีทำงาน :  
E-mail:  

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายสาทิต แกวบัว 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ : 08 9783 3711 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 109 
E-mail: satu105@hotmail.com   

 



ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ One Day Surgery 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 21 รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery  
คำนิยาม การผาตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) หมายถึง การรับผูปวยเขามาเพ่ือรับ

การรักษาทำหัตถการ หรือผาตัดท่ีไดมีการเตรียมการไวลวงหนากอนแลว และสามารถใหกลับ
บานในวันเดียวกันกับวันท่ีรับไวทำหัตถการ หรือผาตัดอยูในโรงพยาบาล ตั้งแต  
2 ชั่วโมง ถึงเวลาจำหนายออกไมเกิน 24 ชั่วโมง ตามรายการหัตถการแนบทายการรักษา การ
ผาตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) (ICD-9-CM Procedures) ของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ดังนี ้

ลำดับ Diagnosis  ICD-10 /ICD-9-CM  
1 Inguinal hernia ICD10 – ICD9 :  

53.00 Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise 
specified  
53.01 Other and open repair of direct inguinal hernia  
53.02 Other and open repair of indirect inguinal hernia  
53.03 Other and open repair of direct inguinal hernia with 
graft or prosthesis  
53.04 Other and open repair of indirect inguinal hernia with 
graft or prosthesis  
53.05 Repair of inguinal hernia with graft or prosthesis, not 
otherwise Specified 
53.10 Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise 
specified  
53.11 Other and open bilateral repair of direct inguinal 
hernia  
53.12 Other and open bilateral repair of indirect inguinal 
hernia  
53.13 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one 
direct and one indirect  
53.14 Other and open bilateral repair of direct inguinal 
hernia with graft or prosthesis  
53.15 Other and open bilateral repair of indirect inguinal 
hernia with graft or prosthesis 
53.16 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one 
direct and one indirect, with graft or prosthesis  
53.17 Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, 
not otherwise specified  



53.21 Unilateral repair of femoral hernia with graft or 
prosthesis  
53.29 Other unilateral femoral herniorrhaphy  
53.31 Bilateral repair of femoral hernia with graft or 
prosthesis  
53.39 Other bilateral femoral herniorrhaphy 

2 Hydrocele ICD10 – ICD9 :  
61.2 Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) 

3 Hemorrhoid ICD10 – ICD9 :  
49.44 Destruction of hemorrhoids by cryotherapy  
49.45 Ligation of hemorrhoids  
49.46 Excision of hemorrhoids  
49.49 Other procedures on hemorrhoids 

4 Vaginal 
bleeding 

ICD10 – ICD9 :  
68.16 Closed biopsy of uterus  
68.21 Division of endometrial synechiae  
68.22 Incision or excision of congenital septum of uterus  
68.23 Endometrial ablation  
68.29 Other excision or destruction of lesion of uterus 

5 Esophagogastri
cvarices 
(Esophageal 
varices, Gastric 
varices) 

ICD10 :  
I85.0 Oesophageal varices with bleeding  
I85.9 Oesophageal varices without bleeding  
I86.4 Gastric varices  
I98.2* Oesophageal varices without bleeding in diseases 
classified elsewhere  
I98.3* Oesophageal varices with bleeding in diseases 
classified elsewhere  
ICD9 :  
42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue 
of Esophagus 
43.41 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue 
of stomach  
44.43 Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding 

6 Esophageal-
Gastric Stricture 

ICD10 – ICD9 :  
42.92 Dilation of esophagus  
44.22 Endoscopic dilation of pylorus 

7 Esophagogastric 
cancer with 
obstruction 

ICD10 :  
C15 Malignant neoplasm of oesophagus  
C16 Malignant neoplasm of stomach  
ICD9 :  



(Esophageal 
cancer, gastric 
cancer) 

42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue 
of Esophagus  
42.81 Insertion of permanent tube into esophagus 

8 Colorectal 
polyp 
(colonic, rectal 
polyp) 

ICD 10 :  
D12.6 Colon, unspecified Polyposis (hereditary) of colon  
K62.0 Anal polyp  
K62.1 Rectal polyp  
K63.5 Polyp of colon  
ICD9 :  
45.42 Endoscopic polypectomy of large intestine  
45.43 Endoscopic destruction of other lesion or tissue of 
large intestine 

9 Common bile 
duct Stone 
(Bile duct 
stone) 

ICD10 :  
K80.0 Calculus of gallbdr w ac cholecystitis  
K80.1 Calculus of gallbdr w oth cholecystitis  
K80.2 Calculus of gallbdr w/o cholecystitis  
K80.3 Calculus of bile duct w cholangitis  
K80.4 Calculus of bile duct w cholecystitis  
K80.5 Calculus of bile duct w/o cholangitis or cholecystitis  
ICD9 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy  
51.86 Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube  
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct  
51.88 Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract 

10 Pancreatic 
ductstone 

ICD10 :  
K86.8 Other specified diseases of pancreas : Calculus  
ICD9 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy  
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into pancreatic 
duct  
52.94 Endoscopic removal of stone(s) from pancreatic duct 

11 Bile duct 
stricture 

ICD10 :  
C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma : Cholangiocarcinoma  
C23 Malignant neoplasm of gallbladder  
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of 
biliary tract  
C25 Malignant neoplasm of pancreas  
K82.0 Obstruction of gallbladder: Stricture of cystic duct or 
gallbladder without calculus  
K82.8 Other specified diseases of gallbladder: Adhesions of 
cystic duct or gallbladder without calculus  
K83.1 Obstruction of bile duct:Stricture of without bile duct 
calculus  



K83.8 Other specified diseases of biliary tract: Adhesions of 
bile duct  
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive system, 
not elsewhere classified: postoperative bile duct (common), 
(hepatic) stricture 
ICD9 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy  
51.86 Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube  
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct 

12 Pancreatic duct 
stricture 

ICD10 :  
C25 Malignant neoplasm of pancreas  
K86.0 Alcohol-induced chronic pancreatitis  
K86.1 Other chronic pancreatitis  
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive system, 
not elsewhere classified: postoperative bile duct (common), 
(hepatic) stricture  
ICD9 :  
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into pancreatic 
duct  
52.97 Endoscopic insertion of nasopancreatic drainage tube 
52.98 Endoscopic dilation of pancreatic duct     

13 Foreign body of 
upper  
GI. tract 

ICD10 :  
T18.1 Foreign body in oesophagus  
T18.2 Foreign body in stomach  
ICD9 :  
98.02 Removal of intraluminal foreign body from esophagus 
without incision  
98.03 Removal of intraluminal foreign body from stomach 
and small intestine without incision 

14 Pterygium 
Excision 

ICD10 :  
H11.0 Pterygium  
ICD9 :  
11.31 Transposition of pterygium  
11.32 Excision of pterygium with corneal graft  
11.39 Other excision of pterygium + 10.44 Other free graft to 
conjunctiva 

15 Female 
sterilization 

ICD10 :  
Z30.2 Sterilization  
ICD9 :  
66.29 Other bilateral endoscopic destruction or occlusion of  
fallopian tubes  
66.31 Other bilateral ligation and crushing of fallopian tubes  



66.32 Other bilateral ligation and division of fallopian tubes 
Pomeroy operation  
66.39 Other bilateral destruction or occlusion of fallopian 
tubes Female sterilization operation NOS 

16 Percutaneous  
fracture fixation 

ICD10 :  
S42.1 Fracture of scapula  
S42.2 Fracture of upper end of humerus  
S42.3 Fracture of shaft of humerus  
S42.4 Fracture of lower end of humerus  
S42.7 Multiple fractures of clavicle, scapula and humerus  
S42.8 Fracture of other parts of shoulder and upper arm  
S42.9 Fracture of shoulder girdle, part unspecified  
S52.0 Fracture of upper end of ulna  
S52.1 Fracture of upper end of radius  
S52.2 Fracture of shaft of ulna 
S52.3 Fracture of shaft of radius  
S52.4 Fracture of shafts of both ulna and radius  
S52.5 Fracture of lower end of radius  
S52.6 Fracture of lower end of both ulna and radius  
S52.7 Multiple fractures of forearm  
S52.8 Fracture of other parts of forearm  
S52.9 Fracture of forearm, part unspecified  
S62.0 Fracture of navicular [scaphoid] bone of hand  
S62.1 Fracture of other carpal bone(s)  
S62.4 Multiple fractures of metacarpal bones  
S62.7 Multiple fractures of fingers  
S82.0 Fracture of patella  
S82.1 Fracture of upper end of tibia  
S82.2 Fracture of shaft of tibia  
S82.3 Fracture of lower end of tibia  
S82.4 Fracture of fibula alone  
S82.5 Fracture of medial malleolus  
S82.6 Fracture of lateral malleolus  
S82.7 Multiple fractures of lower leg  
S82.8 Fractures of other parts of lower leg  
S82.9 Fracture of lower leg, part unspecified  
S92.0 Fracture of calcaneus  
S92.1 Fracture of talus Astragalus  
S92.2 Fracture of other tarsal bone(s)  
S92.7 Multiple fractures of foot  
ICD9 :  
78.1 Application of external fixator device 
 



17 Fistula in ano ICD10 :  
K60.3 Anal fistula  
ICD9 :  
49.11 Anal fistulotomy  
49.12 Anal fistulectomy 

18 Perirectal, 
Perianal  
abscess 

ICD10 :  
K61.0 Anal abscess  
K61.1 Rectal abscess  
K61.2 Anorectal abscess  
K61.3 Ischiorectal abscess 
K61.4 Intrasphincteric abscess  
ICD9 :  
49.01 Incision of perianal abscess  
49.02 Other incision of perianal tissue 

19 Breast abscess ICD10 :  
N61 Inflammatory disorders of breast  
O91.1 Abscess of breast associated with childbirth  
 
ICD9 :  
85.0 Mastotomy 

20 Vesicle stone ICD10 :  
N21.0 Calculus in bladder  
ICD9 :  
57.0 Transure thralclearance of bladder 

21 Ureteric stone ICD10 :  
N20.1 Calculus of ureter  
ICD9 :  
56.0 Transurethral removal of obstruction from ureter and 
renal pelvis 

22 Urethral stone ICD10 :  
N21.1 Calculus in urethra  
ICD9 :  
58.0 Urethrotomy  
58.1 Urethral meatotomy 

23 Urethral 
stricture 

ICD10 :  
N35.0 Post-traumatic urethral stricture  
N35.1 Postinfective urethral stricture, not elsewhere 
classified  
N35.8 Other urethral stricture  
N35.9 Urethral stricture, unspecified  
ICD9 :  
58.5 Release of urethral stricture 
 



24 Anal fissure ICD10 :  
K60.0 Acute anal fissure  
K60.1 Chronic anal fissure  
K60.2 Anal fissure, unspecified  
ICD9 :  
49.51 Left lateral anal sphincterotomy  
49.52 Posterior anal sphincterotomy 
49.59 Other anal sphincterotomy 

 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

รอยละ 60 รอยละ 60 รอยละ 60  
วัตถุประสงค 1. ลดความแออัดของผูปวยท่ีรับไวในโรงพยาบาลเพ่ือใหมีจำนวนเตียงท่ีสามารถรับผูปวย 

ท่ีจำเปนตองรับไวเปนผูปวยใน  
2. ลดระยะเวลารอคอยผาตัดสั้นลง  
3. ประชาชนเขาถึงบริการท่ีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย  
4. ลดคาใชจายบริการการรักษา และการใชจายของผูปวยในการมารับบริการ  

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยท่ีเขาหลักเกณฑรายโรค One Day Surgery 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

หนวยบริการบันทึกขอมูลผูปวยท่ีเขารับการผาตัด ODS ผานระบบ One Day Surgery 
System 

แหลงขอมูล One Day Surgery System 
รายการ 
ขอมูล 1 

จำนวนผูปวยท้ังหมดท่ีไดรับการผาตัด One Day Surgery 

รายการ 
ขอมูล 2 

จำนวนผูปวยท่ีเขาเง่ือนไขในการเขารับการผาตัด One Day Surgery ดวยโรคท่ีกำหนด
(Principle diagnosis) 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑการประเมิน ป 2563 : 

ป 2564 : 

ป 2565 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 



 

วิธีการ
ประเมินผล :  

วิเคราะหขอมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day 
Surgery (ODS) 

เอกสาร
สนับสนุน :  

1. คูมือแนวทางการดำเนินงาน One Day Surgery (ODS) 
2. คูมือมาตรฐานความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety) 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561  2562 2563 

- รอยละ 68.5 80 90.3 
(ขอมูล 9 เดือน) 

 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ  

ชื่อ-สกุล : นางนวนปรางค  พิชัยศักดิ์ เลขา Service Plan สาขาศัลยกรรม 
หนวยงาน : โรงพยาบาลสิงหบุรี  
โทรศัพทมือถือ : 08 1745 1772 
โทรศัพทท่ีทำงาน :  
E-mail:  

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายสาทิต แกวบัว 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ : 08 9783 3711 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 109 
E-mail: satu105@hotmail.com   
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการเรงรัดการดำเนินงานคนหาและดูแลรักษาวัณโรค จังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 21 อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอด   

ตัวช้ีวัดยอย   
1)อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม มากกวารอยละ 88 
2)รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ มากกวา 85 

คำนิยาม 1. ความสำเร็จการรักษา หมายถึง ผูปวยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ  

1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผูปวยวัณโรคปอดท่ีมีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทาง

หองปฏิบัติการยืนยันเม่ือเริ่มการรักษา และตอมาตรวจไมพบเชื้อวัณโรคทางหองปฏิบัติการ

อยางนอยหนึ่งครั้งกอนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดทายของการรักษา 

1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผูปวยวัณโรคท่ีรักษาครบกำหนดโดย

ไมมีหลักฐานท่ีแสดงวาการรักษาลมเหลว ซ่ึงผูปวยดังกลาวไมมีเอกสารท่ีแสดงผลการตรวจ

เสมหะในเดือนสุดทายของการรักษา ท้ังนี้มีผลตรวจเสมหะอยางนอยหนึ่งครั้งกอนสิ้นสุด

การรักษา  เปนลบรวมท้ังผูปวยท่ีไมไดตรวจหรือไมมีผลตรวจ 

2. ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม หมายถึง ผูปวยท่ีไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูปวยท่ี

รักษาวัณโรคนอยกวา 1 เดือน และไมเคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติแบงเปน 

2 กลุม คือ 

2.1 ผูปวยท่ีมีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed : B+) หมายถึง 

ผูปวยท่ีมีผลตรวจเสมหะเปนบวก อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear microscopy หรือ 

culture หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีองคการอนามัยโลกรับรอง  

2.2 ผูปวยท่ีวินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed : B -) หมายถึง ผูปวย

ท่ีมีผลตรวจเสมหะ เปนลบ แตทำการวินิจฉัยดวยวิธีการตรวจเอ็กซเรยรังสีทรวงอก หรือ 

มีลักษณะทางคลินิกเขาไดกับวัณโรค 

3.กลุมเปาหมาย 

3.1 การประเมินอัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม คือ ผูปวยวัณโรค

ปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม – 

ธันวาคม 2563) ท่ีเปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย และผูปวยในเรือนจำ ท่ีรักษาใน

โรงพยาบาลท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน 

3.2 การประเมินรอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ 

(TB Treatment Coverage) คือ ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำท่ีข้ึนทะเบียนใน

ปงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ท่ีเปนผูปวยไทย ผูปวยไมใช

ไทย และผูปวยในเรือนจำ ท่ีรักษาในโรงพยาบาลท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

และโรงพยาบาลเอกชน 
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รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ในป 2563 จังหวัดสิงหบุรีมีความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ 

(TB Treatment Coverage) รอยละ 50.9 และอัตราความสำเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรค

ปอดรายใหม รอยละ 94.9  

Baseline data ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวย    
วัณโรคปอดรายใหม 

79.27 90.94 94.90 
 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63  ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

85 88 90 
 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือประเมินผลการรักษาผูปวยวัณโรค 

2.เพ่ือใหผูปวยวัณโรคเขาถึงระบบบริการสุขภาพ  ในดานการตรวจวินิจฉัย ปองกัน ดูแล

รักษาท่ีไดมาตรฐานและรักษาหาย รักษาครบ 

3.เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินิจฉัย ปองกัน ดูแลรักษาผูปวยวัณโรค 
ของสถานบริการสาธารณสุข 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 2564 

(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) ท่ีเปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย และผูปวยในเรือนจำ  

ท่ีรักษาในโรงพยาบาลท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

บันทึกขอมูลผูปวยวัณโรค ผานโปรแกรมบริหารจัดการรายปวยวัณโรค (โปรแกรม NTIP 

online) หรือระบบการจัดเก็บขอมูลผูปวยวัณโรคผานระบบออนไลน หรอืระบบรายงาน

ผูปวยท่ีทางกรมควบคุมโรคกำหนด 

แหลงขอมูล โปรแกรมบริหารจัดการรายปวยวัณโรค (โปรแกรม NTIP online) หรือระบบการจัดเก็บ

ขอมูลผูปวยวัณโรคผานระบบออนไลน หรือระบบรายงานผูปวยที่ทางกรมควบคุมโรค

กำหนด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

1.อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 

ของปงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) คำนวณจาก 

    สูตรคำนวณ = (A/B)  x 100 

    A = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียนในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 

2564 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ   

(Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันท่ี 30 กันยายน 2564 

    B = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียนในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 

2564 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
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 2.รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ (TB 

Treatment Coverage) ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำท่ีข้ึนทะเบียนใน

ปงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) คำนวณจาก 

    สูตรคำนวณ = (A/B)  x 100 

    A = จำนวนผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ (TB Treatment Coverage)               

ท่ีคนพบและข้ึนทะเบียนในปงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

    B = จำนวนคาดประมาณการผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ (TB Treatment  

Coverage) ท่ีข้ึนทะเบียนในปงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

คิดจากอัตรา 144 ตอประชากรแสนคน 

หมายเหตุ  ขอมูลประชากรอางอิงจากฐานขอมูล HDC 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ครบรอบรายงานและประเมินผลการรักษาวันท่ี 30 กันยายน 2564 เพ่ือนำผลการรักษา 

(Outcome) ไปรายงานเปนผลลัพธของตัวชี้วัด ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 

1.อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 

2.รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ (TB Treatment Coverage) 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 88 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 85 

วิธีการ
ประเมินผล :  

1.บันทึกขอมูลผูปวยวัณโรค ผานโปรแกรมบริหารจัดการรายปวยวัณโรค (โปรแกรม NTIP 
online) หรือระบบการจัดเก็บขอมูลผูปวยวัณโรคผานระบบออนไลน หรือระบบรายงาน
ผูปวยท่ีทางกรมควบคุมโรคกำหนด 
2.นิเทศติดตาม รายไตรมาส 

เอกสาร
สนับสนุน :  

ไมมี 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นางสาวสมปรารถนา  มหาผล         
หนวยงาน:  กลุมงานควบคุมโรคติดตอ  
โทรศัพทมือถือ: 08 9133 3230 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 104 
E-mail : msompratana@hotmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นางสาวสมปรารถนา  มหาผล         
หนวยงาน:  กลุมงานควบคุมโรคติดตอ  
โทรศัพทมือถือ: 08 9133 3230 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 104 
E-mail : msompratana@hotmail.com 

 
 



ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการเรงรัดการดำเนินงานคนหาและดูแลรักษาวัณโรค จังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 21 อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอด   

ตัวช้ีวัดยอย   
1)อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม มากกวารอยละ 88 
2)รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ มากกวา 85 

คำนิยาม 1. ความสำเร็จการรักษา หมายถึง ผูปวยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ  

1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผูปวยวัณโรคปอดท่ีมีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทาง

หองปฏิบัติการยืนยันเม่ือเริ่มการรักษา และตอมาตรวจไมพบเชื้อวัณโรคทางหองปฏิบัติการ

อยางนอยหนึ่งครั้งกอนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดทายของการรักษา 

1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผูปวยวัณโรคท่ีรักษาครบกำหนดโดย

ไมมีหลักฐานท่ีแสดงวาการรักษาลมเหลว ซ่ึงผูปวยดังกลาวไมมีเอกสารท่ีแสดงผลการตรวจ

เสมหะในเดือนสุดทายของการรักษา ท้ังนี้มีผลตรวจเสมหะอยางนอยหนึ่งครั้งกอนสิ้นสุด

การรักษา  เปนลบรวมท้ังผูปวยท่ีไมไดตรวจหรือไมมีผลตรวจ 

2. ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม หมายถึง ผูปวยท่ีไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูปวยท่ี

รักษาวัณโรคนอยกวา 1 เดือน และไมเคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติแบงเปน 

2 กลุม คือ 

2.1 ผูปวยท่ีมีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed : B+) หมายถึง 

ผูปวยท่ีมีผลตรวจเสมหะเปนบวก อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear microscopy หรือ 

culture หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีองคการอนามัยโลกรับรอง  

2.2 ผูปวยท่ีวินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed : B -) หมายถึง ผูปวย

ท่ีมีผลตรวจเสมหะ เปนลบ แตทำการวินิจฉัยดวยวิธีการตรวจเอ็กซเรยรังสีทรวงอก หรือ 

มีลักษณะทางคลินิกเขาไดกับวัณโรค 

3.กลุมเปาหมาย 

3.1 การประเมินอัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม คือ ผูปวยวัณโรค

ปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม – 

ธันวาคม 2563) ท่ีเปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย และผูปวยในเรือนจำ ท่ีรักษาใน

โรงพยาบาลท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน 

3.2 การประเมินรอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ 

(TB Treatment Coverage) คือ ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำท่ีข้ึนทะเบียนใน

ปงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ท่ีเปนผูปวยไทย ผูปวยไมใช

ไทย และผูปวยในเรือนจำ ท่ีรักษาในโรงพยาบาลท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

และโรงพยาบาลเอกชน 



รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ในป 2563 จังหวัดสิงหบุรีมีความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ 

(TB Treatment Coverage) รอยละ 50.9 และอัตราความสำเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรค

ปอดรายใหม รอยละ 94.9  

Baseline data ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวย    
วัณโรคปอดรายใหม 

79.27 90.94 94.90 
 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63  ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

85 88 90 
 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือประเมินผลการรักษาผูปวยวัณโรค 

2.เพ่ือใหผูปวยวัณโรคเขาถึงระบบบริการสุขภาพ  ในดานการตรวจวินิจฉัย ปองกัน ดูแล

รักษาท่ีไดมาตรฐานและรักษาหาย รักษาครบ 

3.เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินิจฉัย ปองกัน ดูแลรักษาผูปวยวัณโรค 
ของสถานบริการสาธารณสุข 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 2564 

(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) ท่ีเปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย และผูปวยในเรือนจำ  

ท่ีรักษาในโรงพยาบาลท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

บันทึกขอมูลผูปวยวัณโรค ผานโปรแกรมบริหารจัดการรายปวยวัณโรค (โปรแกรม NTIP 

online) หรือระบบการจัดเก็บขอมูลผูปวยวัณโรคผานระบบออนไลน หรอืระบบรายงาน

ผูปวยท่ีทางกรมควบคุมโรคกำหนด 

แหลงขอมูล โปรแกรมบริหารจัดการรายปวยวัณโรค (โปรแกรม NTIP online) หรือระบบการจัดเก็บ

ขอมูลผูปวยวัณโรคผานระบบออนไลน หรือระบบรายงานผูปวยที่ทางกรมควบคุมโรค

กำหนด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

1.อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 

ของปงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) คำนวณจาก 

    สูตรคำนวณ = (A/B)  x 100 

    A = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียนในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 

2564 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ   

(Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันท่ี 30 กันยายน 2564 

    B = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียนในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 

2564 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

 
 

 

 

 



 2.รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ (TB 

Treatment Coverage) ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำท่ีข้ึนทะเบียนใน

ปงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) คำนวณจาก 

    สูตรคำนวณ = (A/B)  x 100 

    A = จำนวนผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ (TB Treatment Coverage)               

ท่ีคนพบและข้ึนทะเบียนในปงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

    B = จำนวนคาดประมาณการผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ (TB Treatment  

Coverage) ท่ีข้ึนทะเบียนในปงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

คิดจากอัตรา 144 ตอประชากรแสนคน 

หมายเหตุ  ขอมูลประชากรอางอิงจากฐานขอมูล HDC 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ครบรอบรายงานและประเมินผลการรักษาวันท่ี 30 กันยายน 2564 เพ่ือนำผลการรักษา 

(Outcome) ไปรายงานเปนผลลัพธของตัวชี้วัด ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 

1.อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 

2.รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ (TB Treatment Coverage) 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 88 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 85 

วิธีการ
ประเมินผล :  

1.บันทึกขอมูลผูปวยวัณโรค ผานโปรแกรมบริหารจัดการรายปวยวัณโรค (โปรแกรม NTIP 
online) หรือระบบการจัดเก็บขอมูลผูปวยวัณโรคผานระบบออนไลน หรือระบบรายงาน
ผูปวยท่ีทางกรมควบคุมโรคกำหนด 
2.นิเทศติดตาม รายไตรมาส 

เอกสาร
สนับสนุน :  

ไมมี 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นางสาวสมปรารถนา  มหาผล         
หนวยงาน:  กลุมงานควบคุมโรคติดตอ  
โทรศัพทมือถือ: 08 9133 3230 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 104 
E-mail : msompratana@hotmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล :  นางสาวสมปรารถนา  มหาผล         
หนวยงาน:  กลุมงานควบคุมโรคติดตอ  
โทรศัพทมือถือ: 08 9133 3230 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 104 
E-mail : msompratana@hotmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการดูแลชวยเหลือจิตใจประชาชนจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ.  
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 24 อัตราฆาตัวตายสำเร็จตอแสน 
คำนิยาม การฆาตัวตายสำเร็จ หมายถึง การกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจ

และเจตนาท่ีจะตายจริง เพ่ือใหหลุดพนจากการบีบค้ัน หรือความคับของใจท่ีเกิดข้ึนในชีวิต

ซ่ึงอาจจะกระทำอยางตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยออมดวยวิธีการตางๆ จนกระท่ังกระทำ

ไดสำเร็จ 

การพยายามฆาตัวตาย หมายถึงการกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจ
และเจตนาท่ีจะตายจริง เพ่ือใหหลุดพนจากการบีบค้ัน หรือความคับของใจท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
ซ่ึงอาจจะกระทำอยางตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยออมดวยวิธีการตางๆ แตไมถึงชีวิต 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราฆาตัวตายสำเร็จ 

ตอแสนประชากร 

อัตรา 9.42 8.15 8.17 

 

เกณฑเปาหมาย /: อัตราการฆาตัวตายลดลงลดลงรอยละ 0.2 

ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
8 ตอแสนประชากร 8 ตอแสนประชากร 8  ตอแสนประชากร 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือลดผูมีแนวโนมฆาตัวตายรายใหม 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยเรื้อรัง (โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด 

CVA) ผูสูงอายุทุกราย และผูพยายามฆาตัวตาย 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.รวบรวมขอมูลการฆาตัวตายตามแบบรง. 506 และแบบสอบสวนการฆาตัวตาย  

ตามพ้ืนท่ีท่ีทะเบียนบานผูฆาตัวตายสำเร็จในจังหวัดสิงหบุรี        

2.บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐาน 50 แฟม                                                                    

แหลงขอมูล รง.506                                                                                                                 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผูฆาตัวตายสำเร็จทะเบียนบานในจังหวัดสิงหบุรี 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนประชากรกลางป เบียนบานในจังหวัดสิงหบุรี ป 2563 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x100,000 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 
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เกณฑการประเมิน (small Success): 

ป 2563:      
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.ประชุมคณะกรรมการ

สุขภาพจิตและจิตเวช  

เพ่ือวางแผนการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน   

2.มีการแตงตั้ง

คณะทำงานสุขภาพจิต

และจิตเวชระดับอำเภอ              

 3.คืนขอมูลสูพ้ืนท่ีอำเภอ 

 ตำบล 

 4.อัตราฆาตัวตายสำเร็จ  

 ไมเกิน 8 ตอแสน

ประชากร 

1.คณะทำงาน

สุขภาพจิตและจิตเวช 

ระดับอำเภอมีการ

ประชุมวางแผนการ 

ดูผูปวยโรคซึมเศรา 

มีการจัดทำแผนแกไข

ปญหา/พัฒนางาน             

และมีการดำเนินงาน

ตามแผน 

2.รณรงค

ประชาสัมพันธการ

สื่อสารภายใน

ครอบครัว 

3.อัตราฆาตัวตาย

สำเร็จ ไมเกิน 8 ตอ

แสนประชากร 

1.คณะทำงานฯ มีการ

ประชุมประเมินผลการ

ดำเนินงานและมีการ

ทบทวนและปรับแผน     

ในกรณีท่ีการดำเนินงาน

ไมเปนไปตามเปาหมาย 

2.รณรงคประชาสัมพันธ

การสื่อสารภายใน

ครอบครัว 

3.กิจกรรมสราง

ครอบครัวอบอุน 

 4.อัตราฆาตัวตายสำเร็จ 

 ไมเกิน 8 ตอแสน 

 ประชากร 

1.คณะทำงานฯ มีการ

ประเมินและสรุปผล 

การดำเนินงาน  

2.มีการจัดทำแผนแกไข

ปญหา/พัฒนางาน 

ปงบประมาณ 2564 

2. กิจกรรมสราง

ครอบครัวอบอุน  

3. .อัตราฆาตัวตายสำเร็จ 

ไมเกิน 8 ตอแสน

ประชากร 

วิธีการประเมินผล : วิเคราะหขอมูลจากแบบ รง.506   

เอกสาร
สนับสนุน  

1.คูมือการดำเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดสิงหบุร ี
2.แบบประเมิน 2Q 9Q 8Q, แบบรายงาน รง.506 ของรพ.จิตเวชขอนแกน   

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสุภาวดี    ตั้งเจริญ    
หนวยงาน:  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ: 09 8248 7681 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 120 
E-mail : kungka2522@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสุภาวดี    ตั้งเจริญ    
หนวยงาน:  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ: 09 8248 7681 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 120 
E-mail : kungka2522@gmail.com 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการดูแลชวยเหลือจิตใจประชาชนจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ.  
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 24 อัตราฆาตัวตายสำเร็จตอแสน 
คำนิยาม การฆาตัวตายสำเร็จ หมายถึง การกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจ

และเจตนาท่ีจะตายจริง เพ่ือใหหลุดพนจากการบีบค้ัน หรือความคับของใจท่ีเกิดข้ึนในชีวิต

ซ่ึงอาจจะกระทำอยางตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยออมดวยวิธีการตางๆ จนกระท่ังกระทำ

ไดสำเร็จ 

การพยายามฆาตัวตาย หมายถึงการกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจ
และเจตนาท่ีจะตายจริง เพ่ือใหหลุดพนจากการบีบค้ัน หรือความคับของใจท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
ซ่ึงอาจจะกระทำอยางตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยออมดวยวิธีการตางๆ แตไมถึงชีวิต 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราฆาตัวตายสำเร็จ 

ตอแสนประชากร 

อัตรา 9.42 8.15 8.17 

 

เกณฑเปาหมาย /: อัตราการฆาตัวตายลดลงลดลงรอยละ 0.2 

ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
8 ตอแสนประชากร 8 ตอแสนประชากร 8  ตอแสนประชากร 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือลดผูมีแนวโนมฆาตัวตายรายใหม 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยเรื้อรัง (โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด 

CVA) ผูสูงอายุทุกราย และผูพยายามฆาตัวตาย 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.รวบรวมขอมูลการฆาตัวตายตามแบบรง. 506 และแบบสอบสวนการฆาตัวตาย  

ตามพ้ืนท่ีท่ีทะเบียนบานผูฆาตัวตายสำเร็จในจังหวัดสิงหบุรี        

2.บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐาน 50 แฟม                                                                    

แหลงขอมูล รง.506                                                                                                                 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผูฆาตัวตายสำเร็จทะเบียนบานในจังหวัดสิงหบุรี 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนประชากรกลางป เบียนบานในจังหวัดสิงหบุรี ป 2563 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x100,000 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 



เกณฑการประเมิน (small Success): 

ป 2563:      
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.ประชุมคณะกรรมการ

สุขภาพจิตและจิตเวช  

เพ่ือวางแผนการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน   

2.มีการแตงตั้ง

คณะทำงานสุขภาพจิต

และจิตเวชระดับอำเภอ              

 3.คืนขอมูลสูพ้ืนท่ีอำเภอ 

 ตำบล 

 4.อัตราฆาตัวตายสำเร็จ  

 ไมเกิน 8 ตอแสน

ประชากร 

1.คณะทำงาน

สุขภาพจิตและจิตเวช 

ระดับอำเภอมีการ

ประชุมวางแผนการ 

ดูผูปวยโรคซึมเศรา 

มีการจัดทำแผนแกไข

ปญหา/พัฒนางาน             

และมีการดำเนินงาน

ตามแผน 

2.รณรงค

ประชาสัมพันธการ

สื่อสารภายใน

ครอบครัว 

3.อัตราฆาตัวตาย

สำเร็จ ไมเกิน 8 ตอ

แสนประชากร 

1.คณะทำงานฯ มีการ

ประชุมประเมินผลการ

ดำเนินงานและมีการ

ทบทวนและปรับแผน     

ในกรณีท่ีการดำเนินงาน

ไมเปนไปตามเปาหมาย 

2.รณรงคประชาสัมพันธ

การสื่อสารภายใน

ครอบครัว 

3.กิจกรรมสราง

ครอบครัวอบอุน 

 4.อัตราฆาตัวตายสำเร็จ 

 ไมเกิน 8 ตอแสน 

 ประชากร 

1.คณะทำงานฯ มีการ

ประเมินและสรุปผล 

การดำเนินงาน  

2.มีการจัดทำแผนแกไข

ปญหา/พัฒนางาน 

ปงบประมาณ 2564 

2. กิจกรรมสราง

ครอบครัวอบอุน  

3. .อัตราฆาตัวตายสำเร็จ 

ไมเกิน 8 ตอแสน

ประชากร 

วิธีการประเมินผล : วิเคราะหขอมูลจากแบบ รง.506   

เอกสาร
สนับสนุน  

1.คูมือการดำเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดสิงหบุรี 
2.แบบประเมิน 2Q 9Q 8Q, แบบรายงาน รง.506 ของรพ.จิตเวชขอนแกน   

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสุภาวดี    ตั้งเจริญ    
หนวยงาน:  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ: 09 8248 7681 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 120 
E-mail : kungka2522@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสุภาวดี    ตั้งเจริญ    
หนวยงาน:  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ: 09 8248 7681 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 120 
E-mail : kungka2522@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ โครงการพัฒนางานยาเสพติด 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ.  
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 25 รอยละ 55 ของผูปวยยาเสพติดท่ีเขาสูกระบวนการบำบัดรักษา ไดรับการดูแล 

อยางมีคุณภาพอยางตอเนื่องจนถึงการติดตาม Retention Rate 
คำอธิบาย ผูปวยยาเสพติด หมายถึง ผูปวยยาเสพติดทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรงท่ีเขารับ 

การบำบัดรักษา และมีคะแนนประเมินความรุนแรงตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. v2 ดังนี้ 
- ผูใชยาเสพติด (User) คะแนน 2-3 คะแนน 

- ผูเสพยาเสพติด (Abuse) คะแนน 4-6 คะแนน 

- ผูติด ยาเสพติด (Dependence) คะแนน 27 ข้ึนไป 

ผูปวยยาเสพติดกลุมเส่ียงกอความรุนแรง หมายถึง ผูปวยยาเสพติดท่ีมีอาการหรือ
พฤติกรรม ในขอใดขอหนึ่ง อยางนอย 1 ขอ ตามเกณฑตอไปนี้ 
1. มีประวัติการฆาตัวตายดวยวิธีการรุนแรงโดยตั้งใจจะใหเสียชีวิตตลอดชวงชีวิตท่ีผานมา 
จนถึงปจจุบัน 
2. มีประวัติการกอความรุนแรง ทำรายผูอ่ืน หรือสรางความรุนแรงในชุมชนตลอดชวงชีวิต 
ท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 
3. อาการทางจิตปจจุบันของผูปวยท่ีมีอาการหลงผิด หวาดระแวง เสี่ยงตอการกอความ 
รุนแรงตอผูอ่ืน 
4. มีประวัติกอคดีอาญารุนแรงตลอดชีวิตท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน (คดีความผิดตอชีวิต  
ตอรางกาย และเก่ียวกับเพศ 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละ 55 ของผูปวยยา
เสพติดท่ีเขาสูกระบวนการ
บำบัดรักษา ไดรับการดูแล
อยางมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 
Retention Rate 

รอยละ N/A 
 

N/A 
 

42.73 

 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566 

55 60 65 
 

วัตถุประสงค  ผูปวยยาเสพติด ท่ีไดรับการคัดกรองเปนผูใช ผูเสพ และผูติดยาเสพติด ไดรับการ 
บำบัดรักษาและติดตามดูแลตอเนื่องอยางนอย 1 ป  

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูใช ผูเสพ และผูติดยาเสพติดท่ีเขารับการบำบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบ และรายงาน
ขอมูลการบำบัดรักษา ในฐานขอมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)  
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วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

จากฐานขอมูลการบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
 

แหลงขอมูล ฐานขอมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานขอมูลการบำบัดรักษา
จากสถานพยาบาล 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผูเขารับการบำบัดท่ีไดรับการติดตาม จำนวน 4 ครั้ง ใน 365 วัน 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนผูเขารับการบำบัดท้ังหมดในป 2563 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3 เดือน 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service 
Plan) สาขายาเสพติด 
เพ่ือวางแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน                
2.มีการแตงตั้ง
คณะทำงานยาเสพติด
ระดับอำเภอ 
3.รอยละ 20 ของผูปวย
ยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษา และติดตาม
ดูแลอยางตอเนื่อง 1 ป 
(Retention Rate) 
(ผูปวยจำหนายการบำบัด
ครบตามเกณฑ 1 ต.ค.63 
-31 ธ.ค.63) 

1.คณะทำงานยาเสพติด
ระดับอำเภอมีการประชุม
วางแผนการติดตามผูปวย
ยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษา  
2.มีการจัดทำแผนแกไข
ปญหา/พัฒนางาน 
3.มีการดำเนินงานตาม
แผน ตามขอ 2 
4.รอยละ 30 ของผูปวย
ยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษา และติดตาม
ดูแลอยางตอเนื่อง 1ป
(Retention Rate) 
(ผูปวยจำหนายการบำบัด
ครบตามเกณฑ 1 ม.ค.64 
–31 มี.ค.64) 

1.คณะทำงานฯ มีการ
ประชุมประเมินผลการ
ดำเนินงานและมีการ
ทบทวนและปรับแผนใน
กรณีท่ีการดำเนินงาน 
ไมเปนไปตามเปาหมาย 
3.รอยละ 40 ของผูปวย
ยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษา และติดตาม
ดูแลอยางตอเนื่อง 1ป
(Retention Rate) 
(ผูปวยจำหนายการบำบัด
ครบตามเกณฑ 1 เม.ย.64 
–30 มิ.ย.64) 
 

1.คณะทำงานฯ มีการ
ประเมินและสรุปผล
การดำเนินงาน  
2.มีการจัดทำแผน
แกไขปญหา/พัฒนา
งาน ปงบประมาณ 
2564 
3.รอยละ 50 ของ 
ผูปวยยาเสพติดเขารับ
การบําบัดรักษา และ
ติดตามดูแลอยางตอ 
เนื่อง 1 ป 
(Retention Rate) 
(ผูปวยจำหนายการ
บำบัดครบตามเกณฑ 
1 ก.ค.64 – 
30 ก.ย.64) 

วิธีการประเมินผล : ประมวลผลในระบบฐานขอมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

เอกสาร
สนับสนุน  

ฐานขอมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)  
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ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัด 
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสุภาวดี    ตั้งเจริญ    
หนวยงาน:  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ: 09 8248 7681 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 120 
E-mail : kungka2522@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสุภาวดี    ตั้งเจริญ    
หนวยงาน:  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ: 09 8248 7681 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 120 
E-mail : kungka2522@gmail.com 

 



ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ โครงการพัฒนางานยาเสพติด 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ.  
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 25 รอยละ 55 ของผูปวยยาเสพติดท่ีเขาสูกระบวนการบำบัดรักษา ไดรับการดูแล 

อยางมีคุณภาพอยางตอเนื่องจนถึงการติดตาม Retention Rate 
คำอธิบาย ผูปวยยาเสพติด หมายถึง ผูปวยยาเสพติดทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรงท่ีเขารับ 

การบำบัดรักษา และมีคะแนนประเมินความรุนแรงตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. v2 ดังนี้ 
- ผูใชยาเสพติด (User) คะแนน 2-3 คะแนน 

- ผูเสพยาเสพติด (Abuse) คะแนน 4-6 คะแนน 

- ผูติด ยาเสพติด (Dependence) คะแนน 27 ข้ึนไป 

ผูปวยยาเสพติดกลุมเส่ียงกอความรุนแรง หมายถึง ผูปวยยาเสพติดท่ีมีอาการหรือ
พฤติกรรม ในขอใดขอหนึ่ง อยางนอย 1 ขอ ตามเกณฑตอไปนี้ 
1. มีประวัติการฆาตัวตายดวยวิธีการรุนแรงโดยตั้งใจจะใหเสียชีวิตตลอดชวงชีวิตท่ีผานมา 
จนถึงปจจุบัน 
2. มีประวัติการกอความรุนแรง ทำรายผูอ่ืน หรือสรางความรุนแรงในชุมชนตลอดชวงชีวิต 
ท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 
3. อาการทางจิตปจจุบันของผูปวยท่ีมีอาการหลงผิด หวาดระแวง เสี่ยงตอการกอความ 
รุนแรงตอผูอ่ืน 
4. มีประวัติกอคดีอาญารุนแรงตลอดชีวิตท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน (คดีความผิดตอชีวิต  
ตอรางกาย และเก่ียวกับเพศ 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละ 55 ของผูปวยยา
เสพติดท่ีเขาสูกระบวนการ
บำบัดรักษา ไดรับการดูแล
อยางมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่องจนถึงการติดตาม 
Retention Rate 

รอยละ N/A 
 

N/A 
 

42.73 

 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566 

55 60 65 
 

วัตถุประสงค  ผูปวยยาเสพติด ท่ีไดรับการคัดกรองเปนผูใช ผูเสพ และผูติดยาเสพติด ไดรับการ 
บำบัดรักษาและติดตามดูแลตอเนื่องอยางนอย 1 ป  

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูใช ผูเสพ และผูติดยาเสพติดท่ีเขารับการบำบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบ และรายงาน
ขอมูลการบำบัดรักษา ในฐานขอมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)  

 



วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

จากฐานขอมูลการบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
 

แหลงขอมูล ฐานขอมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานขอมูลการบำบัดรักษา
จากสถานพยาบาล 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผูเขารับการบำบัดท่ีไดรับการติดตาม จำนวน 4 ครั้ง ใน 365 วัน 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนผูเขารับการบำบัดท้ังหมดในป 2563 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3 เดือน 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service 
Plan) สาขายาเสพติด 
เพ่ือวางแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน                
2.มีการแตงตั้ง
คณะทำงานยาเสพติด
ระดับอำเภอ 
3.รอยละ 20 ของผูปวย
ยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษา และติดตาม
ดูแลอยางตอเนื่อง 1 ป 
(Retention Rate) 
(ผูปวยจำหนายการบำบัด
ครบตามเกณฑ 1 ต.ค.63 
-31 ธ.ค.63) 

1.คณะทำงานยาเสพติด
ระดับอำเภอมีการประชุม
วางแผนการติดตามผูปวย
ยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษา  
2.มีการจัดทำแผนแกไข
ปญหา/พัฒนางาน 
3.มีการดำเนินงานตาม
แผน ตามขอ 2 
4.รอยละ 30 ของผูปวย
ยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษา และติดตาม
ดูแลอยางตอเนื่อง 1ป
(Retention Rate) 
(ผูปวยจำหนายการบำบัด
ครบตามเกณฑ 1 ม.ค.64 
–31 มี.ค.64) 

1.คณะทำงานฯ มีการ
ประชุมประเมินผลการ
ดำเนินงานและมีการ
ทบทวนและปรับแผนใน
กรณีท่ีการดำเนินงาน 
ไมเปนไปตามเปาหมาย 
3.รอยละ 40 ของผูปวย
ยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษา และติดตาม
ดูแลอยางตอเนื่อง 1ป
(Retention Rate) 
(ผูปวยจำหนายการบำบัด
ครบตามเกณฑ 1 เม.ย.64 
–30 มิ.ย.64) 
 

1.คณะทำงานฯ มีการ
ประเมินและสรุปผล
การดำเนินงาน  
2.มีการจัดทำแผน
แกไขปญหา/พัฒนา
งาน ปงบประมาณ 
2564 
3.รอยละ 50 ของ 
ผูปวยยาเสพติดเขารับ
การบําบัดรักษา และ
ติดตามดูแลอยางตอ 
เนื่อง 1 ป 
(Retention Rate) 
(ผูปวยจำหนายการ
บำบัดครบตามเกณฑ 
1 ก.ค.64 – 
30 ก.ย.64) 

วิธีการประเมินผล : ประมวลผลในระบบฐานขอมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

เอกสาร
สนับสนุน  

ฐานขอมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)  

 

 

 

 



 

 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัด 
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสุภาวดี    ตั้งเจริญ    
หนวยงาน:  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ: 09 8248 7681 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 120 
E-mail : kungka2522@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสุภาวดี    ตั้งเจริญ    
หนวยงาน:  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ: 09 8248 7681 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 120 
E-mail : kungka2522@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพ.สต. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 28 ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลท่ีมีการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 
คำนิยาม (1) RDU : โครงการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 

(1) RDU เปนการประเมินการดำเนินงานระดับอำเภอ โดยมีโรงพยาบาล หรือศูนยบริการ
สาธารณสุข เปนหนวยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับหนวยงานระดับท่ีสูงกวา ระดับ
เดียวกันหรือระดับรองลงมา ซ่ึงประกอบดวยการประเมิน RDU Hospital, RDU PCU และ 
RDU in community 
- RDU Hospital หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./
รพช.)/โรงพยาบาลสังกัดกรม การแพทย/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต/โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร 
- RDU PCU หมายถึง รพ.สต.และหนวยบริการปฐมภูมิท่ีเรียกในชื่ออ่ืน 
- RDU community หมายถึงการดำเนินการเพ่ือทำใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล ใน
ระดับตำบล/แขวง หรือระดับอำเภอ/เขต 
ระดับการพัฒนาสูการเปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล  
มี 3 ระดับดังนี้ 
RDU ข้ันท่ี 1 หมายถึงการดำเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
1. อัตราการสั่งใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 
ผานเกณฑท่ีกำหนด 
2. การดำเนินงานของ PTC ผานเกณฑระดับ 3 
3. รายการยาท่ีควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ 
ซ่ึงยังคงมีอยูในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล
ไมเกิน 1 รายการ 
4. จัดทำฉลากยามาตรฐาน ผานเกณฑระดับ 3 
5. การสงเสริมจริยธรรมในการจัดซ้ือจัดหายา
และ การสงเสริมการขายยา ผานระดับ 3 

จำนวน รพ.สต.ไมนอยกวารอยละ 40 
ของ รพ.สต.ท้ังหมดในเครือขายระดับ
อำเภอท่ีมีอัตราการใชยาปฏิชีวนะใน
กลุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันผาน
เกณฑเปาหมายท้ัง 2 โรค 

RDU ข้ันท่ี 2 หมายถึง การดำเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้ 
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด จำนวน 5 
ตัวชี้วัดตาม RDU ข้ันท่ี 1 
2. อัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจสวนบน โรคอุจาระรวงเฉียบพลัน 
แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบ
กำหนดคลอดทางชองคลอด ไมเกินคาเฉลี่ยของ
ประเทศ ท้ัง 4 ตัวชี้วัด (ป 2562 เกณฑ RI  
รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช.≤ 20 %, AD  
≤ 20 %, FTW ≤ 50 %, APL ≤ 15 %) 

จำนวน รพ.สต. ไมนอยกวารอยละ 60 
ของ รพ.สต.ท้ังหมดในเครือขายระดับ
อำเภอ ท่ีมีอัตราการใชยาปฏิชีวนะใน
กลุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันผาน
เกณฑเปาหมายท้ัง 2 โรค  (เกณฑ  
RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %) 
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 RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
3. การใชยา NSAIDs ผูปวยโรคไตเรื้อรัง 
ระดับ 3 ข้ึนไป ไมเกินรอยละ 10 
4. การใชยา glibenclamide ในผูปวยสูงอายุ 
หรือไตทำงานบกพรอง ไมเกินรอยละ 5 
5. การไมใชยาท่ีหามใชในสตรีตั้งครรภ ไดแก 
warfarin*, statins, ergots (* ยกเวน กรณีใส 
mechanical heart valve) 

 

RDU ข้ันท่ี 3 หมายถึง การดำเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี ้
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดำเนินงานผานตามเกณฑในคูมือ 
RDU Service plan ครบท้ัง 18 ตัวชี้วัด  
(หมายเหตุ เกณฑในคูมือ RI≤20%, AD≤20%, 
FTW ≤ 40 %, APL ≤ 10 %) 

จำนวน รพ.สต.ไมนอยกวารอยละ 80 
ของ รพ.สต.ท้ังหมดในเครือขายระดับ
อำเภอ ท่ีมีอัตราการใชยาปฏิชีวนะใน
กลุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันผาน
เกณฑเปาหมายท้ัง 2 โรค 

RDU ข้ันท่ี 3+ หมายถึง การดำเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้ 
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดำเนินงานผานตามตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด
ตามเกณฑในคูมือ RDU Service plan 
2. ตัวชี้วัดเฉพาะตามสภาพปญหา (problem 
based indicators) โดยอาจเปนตัวชี้วัดรวม
ระดับเขต ระดับเครือขาย รพ. หรือเฉพาะระดับ 
รพ. หรือตัวชี้วัดตามกลุมโรค/กลุมยา ท่ีเปน
ปญหาใน service plan อ่ืน 

จำนวน รพ.สต. ไมนอยกวารอยละ 80 
ของ รพ.สต. ท้ังหมดในเครือขายระดับ
อำเภอ ท่ีมีอัตราการใชยาปฏิชีวนะใน
กลุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันผาน
เกณฑเปาหมายท้ัง 2 โรค 

และผานเกณฑตัวช้ีวัด ระดับ 3 ระดับความสำเร็จการสงเสริมการใชยาอยาง 
สมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) 
คำอธิบาย มีการออกแบบบริหารจัดการเพ่ือใหมีการดำเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสม 
เหตุผลในชุมชน ซ่ึงแตละอำเภอดำเนินการ อยางนอย 1 ตำบล โดยกำหนดใหมีผู 
ประสานงานระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข เปน 
หนวยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับหนวยงานระดับท่ีสูงกวา หนวยงานระดับ 
เดียวกันหรือระดับรองลงมา ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจนถึงชุมชน  
และเครือขายอ่ืนๆ ในชุมชนภายใตกลไกคณะกรรมการระดับอำเภอท่ีเก่ียวของ เชน  
คณะกรรมการหัวหนาสวนราชการในระดับอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอำเภอ คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอำเภอ คณะกรรมการประสานงานดาน 
สาธารณสุขระดับอำเภอ เปนตน 
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 การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน ดำเนินการ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี ้ 
1. การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในหนวยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital 
based surveillance)  
2. การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพ่ือการใชยาอยางสมเหตุผล  
(Community Participation)  
3. การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based 
Surveillance) 
4. การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) เชน ราน
ชำ  
รานยา คลินิก โรงพยาบาลเอกชน  
5. การสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy)  

ระดับความสำเร็จ คำอธิบาย 
1 1. จังหวัดออกแบบระบบบริหารจัดการ ไดแก กำหนด

องคประกอบ โครงสรางการจัดการ ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบ
ติดตามประเมินผล และระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง และศูนยบริการ
สาธารณสุข กทม. หรือหนวยบริการสุขภาพสังกัดอ่ืน ท่ีสมัครใจ  
ดำเนินการ Proactive Hospital based surveillance 

2 ผานเกณฑระดับ 1 และดำเนินการกิจกรรมหลัก Active 
Community based Surveillance 

3 ผานเกณฑระดับ 2 และดำเนินการกิจกรรมหลัก community 
participation 

4 ผานเกณฑระดับ 3 และมีการดำเนินการกิจกรรมหลักท่ีเหลือ  
อยางนอย 1 ขอ 

5 ดำเนินการครบ 5 กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดการประเมินการดำเนินการในแตละกิจกรรมหลัก ดูในคูมือดำเนินการสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน จากเว็บไซต http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use  

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จของ
โรงพยาบาลท่ีมีการใช
ยาอยางสมเหตุผล 
(RDU) 

ระดับ
ความสำเร็จ 

N/A ระดับ 5 : 
0 แหง 

ระดับ 4 : 
0 แหง 

ระดับ 3 : 
0 แหง 

ระดับ 5 : 
0 แหง 

ระดับ 4 : 
0 แหง 

ระดับ 3 : 
1 แหง 

ระดับ 5 : 
0 แหง 

ระดับ 4 : 
0 แหง 

ระดับ 3 : 
4 แหง  

เกณฑเปาหมาย /:  

 
 

ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 
ระดับ 4 
(RDU3) 

ระดับ 5 
(RDU3+) 

- 
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เกณฑการใหคะแนน 
             กำหนดเปนระดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนในการดำเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 

ระดับคะแนน  เกณฑการประเมิน 
1 มีคณะกรรมการ ระดับคปสอ. 

2 ผาน RDU ข้ันท่ี 1 
3 ผาน RDU ข้ันท่ี 2 
4 ผาน RDU ข้ันท่ี 3 
5 ผาน RDU ข้ันท่ี 3+ 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหความปลอดภัยจากการใชยา และลดคาใชจายดานยาท่ีไมจำเปน 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

RDU: โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลท่ีเทียบเทา 

และหนวยบริการปฐมภูมิ และชุมชน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีระดับอำเภอ 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

รายงาน 

แหลงขอมูล ระบบรายงานเฉพาะกิจการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

เปนระดับความสำเร็จการบริหารจัดการ ความกาวหนาของการพัฒนาตลอดชวงระยะเวลา

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแตตนปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมิน (small Success) : ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  
วิธีการ
ประเมินผล :  

การรายงาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบผล 

เอกสาร
สนับสนุน :  

รายการตัวชี้วัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสูการเปนหนวยบริการสงเสริม 
การใชยาอยางสมเหตุผล 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฎฐา กลัน่สุวรรณ 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 7796 0188 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 115 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงดาว คงมลายู 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 6128 0109 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 115 
E-mail : duangdao.khong@gmail.com 

 



ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพ.สต. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 28 ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลท่ีมีการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 
คำนิยาม (1) RDU : โครงการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 

(1) RDU เปนการประเมินการดำเนินงานระดับอำเภอ โดยมีโรงพยาบาล หรือศูนยบริการ
สาธารณสุข เปนหนวยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับหนวยงานระดับท่ีสูงกวา ระดับ
เดียวกันหรือระดับรองลงมา ซ่ึงประกอบดวยการประเมิน RDU Hospital, RDU PCU และ 
RDU in community 
- RDU Hospital หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./
รพช.)/โรงพยาบาลสังกัดกรม การแพทย/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต/โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร 
- RDU PCU หมายถึง รพ.สต.และหนวยบริการปฐมภูมิท่ีเรียกในชื่ออ่ืน 
- RDU community หมายถึงการดำเนินการเพ่ือทำใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล ใน
ระดับตำบล/แขวง หรือระดับอำเภอ/เขต 
ระดับการพัฒนาสูการเปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล  
มี 3 ระดับดังนี้ 
RDU ข้ันท่ี 1 หมายถึงการดำเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
1. อัตราการสั่งใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 
ผานเกณฑท่ีกำหนด 
2. การดำเนินงานของ PTC ผานเกณฑระดับ 3 
3. รายการยาท่ีควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ 
ซ่ึงยังคงมีอยูในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล
ไมเกิน 1 รายการ 
4. จัดทำฉลากยามาตรฐาน ผานเกณฑระดับ 3 
5. การสงเสริมจริยธรรมในการจัดซ้ือจัดหายา
และ การสงเสริมการขายยา ผานระดับ 3 

จำนวน รพ.สต.ไมนอยกวารอยละ 40 
ของ รพ.สต.ท้ังหมดในเครือขายระดับ
อำเภอท่ีมีอัตราการใชยาปฏิชีวนะใน
กลุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันผาน
เกณฑเปาหมายท้ัง 2 โรค 

RDU ข้ันท่ี 2 หมายถึง การดำเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้ 
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด จำนวน 5 
ตัวชี้วัดตาม RDU ข้ันท่ี 1 
2. อัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจสวนบน โรคอุจาระรวงเฉียบพลัน 
แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบ
กำหนดคลอดทางชองคลอด ไมเกินคาเฉลี่ยของ
ประเทศ ท้ัง 4 ตัวชี้วัด (ป 2562 เกณฑ RI  
รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช.≤ 20 %, AD  
≤ 20 %, FTW ≤ 50 %, APL ≤ 15 %) 

จำนวน รพ.สต. ไมนอยกวารอยละ 60 
ของ รพ.สต.ท้ังหมดในเครือขายระดับ
อำเภอ ท่ีมีอัตราการใชยาปฏิชีวนะใน
กลุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันผาน
เกณฑเปาหมายท้ัง 2 โรค  (เกณฑ  
RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %) 

 

 

 RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
3. การใชยา NSAIDs ผูปวยโรคไตเรื้อรัง  



ระดับ 3 ข้ึนไป ไมเกินรอยละ 10 
4. การใชยา glibenclamide ในผูปวยสูงอายุ 
หรือไตทำงานบกพรอง ไมเกินรอยละ 5 
5. การไมใชยาท่ีหามใชในสตรีตั้งครรภ ไดแก 
warfarin*, statins, ergots (* ยกเวน กรณีใส 
mechanical heart valve) 

RDU ข้ันท่ี 3 หมายถึง การดำเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี ้
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดำเนินงานผานตามเกณฑในคูมือ 
RDU Service plan ครบท้ัง 18 ตัวชี้วัด  
(หมายเหตุ เกณฑในคูมือ RI≤20%, AD≤20%, 
FTW ≤ 40 %, APL ≤ 10 %) 

จำนวน รพ.สต.ไมนอยกวารอยละ 80 
ของ รพ.สต.ท้ังหมดในเครือขายระดับ
อำเภอ ท่ีมีอัตราการใชยาปฏิชีวนะใน
กลุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันผาน
เกณฑเปาหมายท้ัง 2 โรค 

RDU ข้ันท่ี 3+ หมายถึง การดำเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้ 
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดำเนินงานผานตามตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด
ตามเกณฑในคูมือ RDU Service plan 
2. ตัวชี้วัดเฉพาะตามสภาพปญหา (problem 
based indicators) โดยอาจเปนตัวชี้วัดรวม
ระดับเขต ระดับเครือขาย รพ. หรือเฉพาะระดับ 
รพ. หรือตัวชี้วัดตามกลุมโรค/กลุมยา ท่ีเปน
ปญหาใน service plan อ่ืน 

จำนวน รพ.สต. ไมนอยกวารอยละ 80 
ของ รพ.สต. ท้ังหมดในเครือขายระดับ
อำเภอ ท่ีมีอัตราการใชยาปฏิชีวนะใน
กลุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันผาน
เกณฑเปาหมายท้ัง 2 โรค 

และผานเกณฑตัวช้ีวัด ระดับ 3 ระดับความสำเร็จการสงเสริมการใชยาอยาง 
สมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) 
คำอธิบาย มีการออกแบบบริหารจัดการเพ่ือใหมีการดำเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสม 
เหตุผลในชุมชน ซ่ึงแตละอำเภอดำเนินการ อยางนอย 1 ตำบล โดยกำหนดใหมีผู 
ประสานงานระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข เปน 
หนวยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับหนวยงานระดับท่ีสูงกวา หนวยงานระดับ 
เดียวกันหรือระดับรองลงมา ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจนถึงชุมชน  
และเครือขายอ่ืนๆ ในชุมชนภายใตกลไกคณะกรรมการระดับอำเภอท่ีเก่ียวของ เชน  
คณะกรรมการหัวหนาสวนราชการในระดับอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอำเภอ คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอำเภอ คณะกรรมการประสานงานดาน 
สาธารณสุขระดับอำเภอ เปนตน 
 

 

 

 

 

 การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน ดำเนินการ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี ้ 



1. การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในหนวยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based 
surveillance)  
2. การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพ่ือการใชยาอยางสมเหตุผล  
(Community Participation)  
3. การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based 
Surveillance) 
4. การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) เชน รานชำ  
รานยา คลินิก โรงพยาบาลเอกชน  
5. การสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy)  

ระดับความสำเร็จ คำอธิบาย 
1 1. จังหวัดออกแบบระบบบริหารจัดการ ไดแก กำหนดองคประกอบ 

โครงสรางการจัดการ ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบติดตาม
ประเมินผล และระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง และศูนยบริการ
สาธารณสุข กทม. หรือหนวยบริการสุขภาพสังกัดอ่ืน ท่ีสมัครใจ  
ดำเนินการ Proactive Hospital based surveillance 

2 ผานเกณฑระดับ 1 และดำเนินการกิจกรรมหลัก Active 
Community based Surveillance 

3 ผานเกณฑระดับ 2 และดำเนินการกิจกรรมหลัก community 
participation 

4 ผานเกณฑระดับ 3 และมีการดำเนินการกิจกรรมหลักท่ีเหลือ  
อยางนอย 1 ขอ 

5 ดำเนินการครบ 5 กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดการประเมินการดำเนินการในแตละกิจกรรมหลัก ดูในคูมือดำเนินการสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน จากเว็บไซต http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use  

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จของ
โรงพยาบาลท่ีมีการใช
ยาอยางสมเหตุผล 
(RDU) 

ระดับ
ความสำเร็จ 

N/A ระดับ 5 : 
0 แหง 

ระดับ 4 : 
0 แหง 

ระดับ 3 : 
0 แหง 

ระดับ 5 : 
0 แหง 

ระดับ 4 : 
0 แหง 

ระดับ 3 : 
1 แหง 

ระดับ 5 : 
0 แหง 

ระดับ 4 : 
0 แหง 

ระดับ 3 : 
4 แหง  

เกณฑเปาหมาย /:  

 
 

ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 
ระดับ 4 
(RDU3) 

ระดับ 5 
(RDU3+) 

- 

 



เกณฑการใหคะแนน 
             กำหนดเปนระดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนในการดำเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ 

ระดับคะแนน  เกณฑการประเมิน 
1 มีคณะกรรมการ ระดับคปสอ. 

2 ผาน RDU ข้ันท่ี 1 
3 ผาน RDU ข้ันท่ี 2 
4 ผาน RDU ข้ันท่ี 3 
5 ผาน RDU ข้ันท่ี 3+ 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหความปลอดภัยจากการใชยา และลดคาใชจายดานยาท่ีไมจำเปน 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

RDU: โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลท่ีเทียบเทา 

และหนวยบริการปฐมภูมิ และชุมชน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีระดับอำเภอ 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

รายงาน 

แหลงขอมูล ระบบรายงานเฉพาะกิจการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

เปนระดับความสำเร็จการบริหารจัดการ ความกาวหนาของการพัฒนาตลอดชวงระยะเวลา

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแตตนปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมิน (small Success) : ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  
วิธีการ
ประเมินผล :  

การรายงาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบผล 

เอกสาร
สนับสนุน :  

รายการตัวชี้วัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสูการเปนหนวยบริการสงเสริม 
การใชยาอยางสมเหตุผล 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฎฐา กลัน่สุวรรณ 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 7796 0188 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 115 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงดาว คงมลายู 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพทมือถือ: 08 6128 0109 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 115 
E-mail : duangdao.khong@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ  โครงการพัฒนางาน Palliative Care 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 32 รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Strong Opioid 

Medication ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ 
คำนิยาม การบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Strong Opioid Medication  

ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ คือ โรงพยาบาลท่ีมีการจัดการอาการปวด และ/
หรือ อาการรบกวนในระยะทายของชีวิต เชน อาการหอบเหนื่อย สับสน ดวย Strong 
Opioids Medication ในผูปวยในและผูปวยนอก  5 กลุมโรค (ตาม Service plan ท่ีเก่ียวกับ
โรคไมติดตอ และองคการอนามัยโลกใหความสำคัญ) ผูปวยจำหนายออกจากโรงพยาบาล 
และผูปวยติดบานติดเตียงท่ีไดรับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) เพ่ือใหผูปวย 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จนถึงวาระสุดทาย  
โดยโรงพยาบาลตองดำเนินการดังนี้ 
1. มีบุคลากรท่ีสามารถสั่งใชยา จายยา และบริหารยา Opioids ในการจัดการอาการปวด 

และ/หรืออาการรบกวน ตามแนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทาย 
ดังนี้  
1.1. โรงพยาบาลทุกระดับ มีแพทยปฏิบัติงาน PC อยางนอย 1 คน  

(ติดตามผลในการประชุม service plan สาขาประคับประคอง: ไมมี/มีสาขาใด
จำนวนเทาไร) 

1.2. โรงพยาบาลระดับ  S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน full time อยางนอย 2 คน 
โรงพยาบาลระดับ M,F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน part time อยางนอย 1 คน 
(ติดตามผลในการประชุม service plan สาขาประคับประคอง: ไมมี/มีสังกัดใด
จำนวนเทาไร) 

1.3. โรงพยาบาลทุกระดับ มีเภสัชกรรวมทีมดูแลผูปวย PC อยางนอย 1 คน 
1.4. โรงพยาบาลทุกระดับมีการกำหนดโครงสรางการบริหารบุคลากรงาน PC ใน

รูปแบบคณะกรรมการ ศูนย งาน หรือกลุมงาน ท่ีสามารถดำเนินการไดคลองตัว
ตามบริบท 

1.5. โรงพยาบาลทุกระดับจัดใหมี PC Essential drugs list กลุม Opioids ตาม
คำแนะนำขององคการอนามัยโลก ประกอบดวย Codeine, Morphine, Oral 
Immediate Release (MoIR), Morphine, Oral Controlled Release 
(MoCR) และ Morphine, injectable (MoINJ) 

(1.3-1.5 ติดตามผลในการประชุม service plan สาขาประคับประคอง ไมมี/มี) 
2 มีระบบการวินิจฉัยและการใหบริการ PC ใหผูปวยในและผูปวยนอก 5 กลุมโรค และ

ไดรับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ทุกกลุมอายุ (0-15 ป และมากกวา 15 ป) 
ตามแนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทาย กรมการแพทย 
(http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/cpgcorner26122559.pdf) 
คือ  

 

http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/cpgcorner26122559.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/cpgcorner26122559.pdf
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2.1 กลุมโรคมะเร็ง ICD-10 รหัส C00-C96 ระยะแพรกระจาย (แนวทางฯหนา10-18) 
2.2 กลุมโรคระบบประสาท (Neurological Disease) หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ

(Stroke) ICD-10 รหัส I60-I69 และภาวะสมองเสื่อม(Dementia) ICD-10 รหัส 
F03 (แนวทางฯหนา 19-25) 

2.3 โรคไตในระยะท่ีตองไดรับการบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement 
Therapy) และกลุมท่ีมีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเขาสูภาวะคุกคามตอชีวิตการรักษา
เปนไปเพ่ือประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต (แนวทางฯหนา 26-32) 

2.4 โรคถุงลมโปงพอง (COPD)  ICD-10 รหัส J44 และภาวะหัวใจลมเหลว 
(Congenital Heart Failure) ICD-10 รหัส I50  (แนวทางฯหนา33-43) 

2.5 ผูสูงอายุในภาวะพ่ึงพิง  ICD-10 รหัส R54  ใชขอบงชี้ท่ัวไปในการวินิจฉัย 
(แนวทางฯหนา76-80)  

ขอบงช้ีท่ัวไปในการประเมินผูปวยท่ีเขาสูภาวะ Palliative Care 
(สำหรับขอ 2.1-2.4 กรณีท่ียังไมนำ Palliative care ลงสู service plan แตละกลุมโรค 
อนุโลมใหใชขอบงช้ีท่ัวไปในการวินิจฉัยและใหบริการท้ัง 5 กลุมโรคได)  

1. ผูปวยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจำวันนั่งหรือนอนมากกวา    
รอยละ 50 ของวันตองพ่ึงพิงมากข้ึน  

- การประเมินสมรรถนะอาจใช PPS ≤รอยละ 50 หรือ การประเมิน 
Functional Assessment ไดแก Karnofsky Score (KPS) ≤รอยละ 50 
หรือ ECOG ≥ 3 เปนตน  
- การประเม ิน Functional Assessment ได แก   Karnofsky Score 
(KPS) ≤ รอยละ 50 หรือ ECOG ≥ 3 เปนตน 

2. Multiple Co-morbidity ซ่ึงเปนตัวบงชี้ท่ีมีความสำคัญ 
3. สภาวะเสื่อมถอยของรางกาย ตองการความชวยเหลือมากข้ึน 
4. โรคอยูในระยะลุกลาม ไมคงตัว มีอาการซับซอนท่ีไมสุขสบายมาก 
5. ไมตอบสนองตอการรักษา 
6. ผูปวย/ครอบครัวเลือกท่ีจะไมรักษาตัวโรคตอไปอยางเต็มท่ี 
7. น้ำหนักลดลงตอเนื่องมากกวารอยละ 10 ใน 6 เดือนท่ีผานมา 
8. เขารับการรักษาในโรงพยาบาลอยางไมคาดหมายบอยครั้ง 
9. มีเหตุการณที ่มีผลกระทบ เชน การลมรุนแรง ภาวะสูญเสีย การรับเขาดูแลใน
สถานพยาบาล/บริบาล 
10. Serum albumin < 2.5 mg/dl 

3.  มีระบบการทำ Advance Care Planning (ACP) เปนลายลักษณอักษร (ติดตามผลใน

การประชุม service plan สาขาประคับประคองดวยตัวชี้วดั รอยละผูปวยในและครอบครัว

ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง ตองไดรับขอมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการทำ 

Advance Care Planning (ACP) เปนลายลักษณอักษร มากกวารอยละ 60) 
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 4.  ผูปวยท่ีเขาสูการดูแลประคับประคองไดรับการจัดการอาการอยางมีคุณภาพ โดยไดรับ

การบรรเทาอาการปวด ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก (World Health 

Organization. (1986). Cancer pain relief. Geneva: World Health Organization. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43944/9241561009_eng.pdf) 

และไดรับยาเพ่ือบรรเทาอาการไมสุขสบายตางๆ เชน อาการหอบเหนื่อย 

(dyspnea/breathlessness) ฯลฯ อยางเหมาะสมตามคำแนะนำขององคการอนามัยโลก 

(World Health Organization Essential Medicines in Palliative Care)  

http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/Pallia

tiveCare_8_A_R.pdf โดยมีระบบบริหารจัดการยา Opioids เพ่ือบรรเทาอาการตางๆครอบคลุม

ท้ังผูปวยในและผูปวยนอก 

5.  การดูแลผูปวยแบบประคับประคองตอเนื่องท่ีบาน (ติดตามผลในการประชุม service 

plan สาขาประคับประคองดวยตัวชี้วัด รอยละการดูแลผูปวยแบบประคับประคองตอเนื่อง

ท่ีบาน มากกวารอยละ 60) 

6. มีเครือขายการดูแลประคับประคอง อาสาสมัคร และอุปกรณการการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 
และ/หรือแพทยแผนไทย  (ติดตามผลในการประชุม service plan สาขาประคับประคอง 
ไมมี/มีจำนวน) 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละการบรรเทา
อาการปวดและจัดการ
อาการตางๆในระยะ
ทายตามแนวทาง 
Palliative Care ดวย 
Strong Opioid 
Medication  

รอยละ NA 33.61 32.74 

 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

45 45 50 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูปวยระยะทายไดรับการจัดการอาการปวด และอาการรบกวนในระยะทายของชีวิต 
เชน อาการหอบเหนื่อย สับสน ดวย Strong Opioids Medication อยางมีคุณภาพได
มาตรฐาน ผานกระบวนการดูแลรกัษาแบบประคับประคอง ท่ีผูปวยและครอบครัว 
มีสวนรวมในการวางแผนการรักษาตนเองลวงหนา (Advance Care Plan) มีโอกาสไดรับ
การดูแลตอเนื่องท่ีบาน เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามความประสงคจนถึงวาระสุดทาย 
ของชีวิต 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลทุกระดับ ในจังหวัดสิงหบุรี 

 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43944/9241561009_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43944/9241561009_eng.pdf
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/PalliativeCare_8_A_R.pdf
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/PalliativeCare_8_A_R.pdf
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/PalliativeCare_8_A_R.pdf
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วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

จัดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานรายไตรมาสของสถานบริการทุกแหง โดยสถาน

บริการดึงขอมูลในระบบเวชระเบียนโรงพยาบาล หรือขอมูล 43 แฟม ตามรหัส ICD 10 

และรหัสยากลุม Strong Opioids หรือจัดเก็บขอมูลจากศูนย PC และหนวยเยี่ยมบาน 

แหลงขอมูล โรงพยาบาลทุกระดับ ในจังหวัดสิงหบุร ี
รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผูปวยในและผูปวยนอก 5 กลุมโรค ท่ีไดรับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Z51.5) ดึงขอมูลจากฐานขอมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล ตาม ICD 10 ท่ีกำหนด 
ตาม service plan ท่ีเก่ียวของ คือ (ICD-10 รหัส C00-C96, F03, I50, I60-I69, J44, R54, 
CKD และ วินิจฉัย Z515 รวมดวย) เฉพาะรายใหมของปงบประมาณ ไมนับรายครั้ง/ซ้ำ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนผูปวยในและผูปวยนอก 5 กลุมโรค ท่ีไดรับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Z51.5) และ ไดรับการรักษาดวย Strong Opioid Medication   
ดึงขอมูลจากฐานขอมูลการจายยา Strong Opioid ของผูปวยใน และผูปวยนอก หรือขอมูล
จากศูนย PC เฉพาะรายใหมของปงบประมาณ ไมนับรายครั้ง/ซ้ำ 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(B/A) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ประเมินทุก 6 เดือน 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 รอยละ 45  รอยละ 45 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ประเมินผลจากแบบรายงานรายไตรมาสของสถานบริการทุกแหง 

เอกสาร
สนับสนุน :  

คูมือการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง (Palliative Care) แบบบูรณาการ: 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2561 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริเนตร  สุขด ี
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ: 09 9236 2362 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : sukdee.nate@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ ตั้งพานิชวงศ 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
โทรศัพทมือถือ: 09 2714 2425 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : uraiwan_da@hotmail.com  

 

 



ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ  โครงการพัฒนางาน Palliative Care 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 32 รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Strong Opioid 

Medication ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ 
คำนิยาม การบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Strong Opioid Medication  

ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ คือ โรงพยาบาลท่ีมีการจัดการอาการปวด และ/
หรือ อาการรบกวนในระยะทายของชีวิต เชน อาการหอบเหนื่อย สับสน ดวย Strong 
Opioids Medication ในผูปวยในและผูปวยนอก  5 กลุมโรค (ตาม Service plan ท่ีเก่ียวกับ
โรคไมติดตอ และองคการอนามัยโลกใหความสำคัญ) ผูปวยจำหนายออกจากโรงพยาบาล 
และผูปวยติดบานติดเตียงท่ีไดรับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) เพ่ือใหผูปวย 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จนถึงวาระสุดทาย  
โดยโรงพยาบาลตองดำเนินการดังนี้ 
1. มีบุคลากรท่ีสามารถสั่งใชยา จายยา และบริหารยา Opioids ในการจัดการอาการปวด 

และ/หรืออาการรบกวน ตามแนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทาย 
ดังนี้  
1.1. โรงพยาบาลทุกระดับ มีแพทยปฏิบัติงาน PC อยางนอย 1 คน  

(ติดตามผลในการประชุม service plan สาขาประคับประคอง: ไมมี/มีสาขาใด
จำนวนเทาไร) 

1.2. โรงพยาบาลระดับ  S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน full time อยางนอย 2 คน 
โรงพยาบาลระดับ M,F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน part time อยางนอย 1 คน 
(ติดตามผลในการประชุม service plan สาขาประคับประคอง: ไมมี/มีสังกัดใด
จำนวนเทาไร) 

1.3. โรงพยาบาลทุกระดับ มีเภสัชกรรวมทีมดูแลผูปวย PC อยางนอย 1 คน 
1.4. โรงพยาบาลทุกระดับมีการกำหนดโครงสรางการบริหารบุคลากรงาน PC ใน

รูปแบบคณะกรรมการ ศูนย งาน หรือกลุมงาน ท่ีสามารถดำเนินการไดคลองตัว
ตามบริบท 

1.5. โรงพยาบาลทุกระดับจัดใหมี PC Essential drugs list กลุม Opioids ตาม
คำแนะนำขององคการอนามัยโลก ประกอบดวย Codeine, Morphine, Oral 
Immediate Release (MoIR), Morphine, Oral Controlled Release 
(MoCR) และ Morphine, injectable (MoINJ) 

(1.3-1.5 ติดตามผลในการประชุม service plan สาขาประคับประคอง ไมมี/มี) 
2 มีระบบการวินิจฉัยและการใหบริการ PC ใหผูปวยในและผูปวยนอก 5 กลุมโรค และ

ไดรับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ทุกกลุมอายุ (0-15 ป และมากกวา 15 ป) 
ตามแนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทาย กรมการแพทย 
(http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/cpgcorner26122559.pdf) 
คือ  

 
 

http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/cpgcorner26122559.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/cpgcorner26122559.pdf


 
 
 
 
 
 

2.1 กลุมโรคมะเร็ง ICD-10 รหัส C00-C96 ระยะแพรกระจาย (แนวทางฯหนา10-18) 
2.2 กลุมโรคระบบประสาท (Neurological Disease) หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ

(Stroke) ICD-10 รหัส I60-I69 และภาวะสมองเสื่อม(Dementia) ICD-10 รหัส 
F03 (แนวทางฯหนา 19-25) 

2.3 โรคไตในระยะท่ีตองไดรับการบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement 
Therapy) และกลุมท่ีมีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเขาสูภาวะคุกคามตอชีวิตการรักษา
เปนไปเพ่ือประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต (แนวทางฯหนา 26-32) 

2.4 โรคถุงลมโปงพอง (COPD)  ICD-10 รหัส J44 และภาวะหัวใจลมเหลว 
(Congenital Heart Failure) ICD-10 รหัส I50  (แนวทางฯหนา33-43) 

2.5 ผูสูงอายุในภาวะพ่ึงพิง  ICD-10 รหัส R54  ใชขอบงชี้ท่ัวไปในการวินิจฉัย 
(แนวทางฯหนา76-80)  

ขอบงช้ีท่ัวไปในการประเมินผูปวยท่ีเขาสูภาวะ Palliative Care 
(สำหรับขอ 2.1-2.4 กรณีท่ียังไมนำ Palliative care ลงสู service plan แตละกลุมโรค 
อนุโลมใหใชขอบงช้ีท่ัวไปในการวินิจฉัยและใหบริการท้ัง 5 กลุมโรคได)  

1. ผูปวยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจำวันนั่งหรือนอนมากกวา    
รอยละ 50 ของวันตองพ่ึงพิงมากข้ึน  

- การประเมินสมรรถนะอาจใช PPS ≤รอยละ 50 หรือ การประเมิน 
Functional Assessment ไดแก Karnofsky Score (KPS) ≤รอยละ 50 
หรือ ECOG ≥ 3 เปนตน  
- การประเม ิน Functional Assessment ได แก   Karnofsky Score 
(KPS) ≤ รอยละ 50 หรือ ECOG ≥ 3 เปนตน 

2. Multiple Co-morbidity ซ่ึงเปนตัวบงชี้ท่ีมีความสำคัญ 
3. สภาวะเสื่อมถอยของรางกาย ตองการความชวยเหลือมากข้ึน 
4. โรคอยูในระยะลุกลาม ไมคงตัว มีอาการซับซอนท่ีไมสุขสบายมาก 
5. ไมตอบสนองตอการรักษา 
6. ผูปวย/ครอบครัวเลือกท่ีจะไมรักษาตัวโรคตอไปอยางเต็มท่ี 
7. น้ำหนักลดลงตอเนื่องมากกวารอยละ 10 ใน 6 เดือนท่ีผานมา 
8. เขารับการรักษาในโรงพยาบาลอยางไมคาดหมายบอยครั้ง 
9. มีเหตุการณที ่มีผลกระทบ เชน การลมรุนแรง ภาวะสูญเสีย การรับเขาดูแลใน
สถานพยาบาล/บริบาล 
10. Serum albumin < 2.5 mg/dl 

3.  มีระบบการทำ Advance Care Planning (ACP) เปนลายลักษณอักษร (ติดตามผลใน

การประชุม service plan สาขาประคับประคองดวยตัวชี้วดั รอยละผูปวยในและครอบครัว

ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง ตองไดรับขอมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการทำ 

Advance Care Planning (ACP) เปนลายลักษณอักษร มากกวารอยละ 60) 

 
 
 

 

 



 4.  ผูปวยท่ีเขาสูการดูแลประคับประคองไดรับการจัดการอาการอยางมีคุณภาพ โดยไดรับ

การบรรเทาอาการปวด ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก (World Health 

Organization. (1986). Cancer pain relief. Geneva: World Health Organization. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43944/9241561009_eng.pdf) 

และไดรับยาเพ่ือบรรเทาอาการไมสุขสบายตางๆ เชน อาการหอบเหนื่อย 

(dyspnea/breathlessness) ฯลฯ อยางเหมาะสมตามคำแนะนำขององคการอนามัยโลก 

(World Health Organization Essential Medicines in Palliative Care)  

http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/Pallia

tiveCare_8_A_R.pdf โดยมีระบบบริหารจัดการยา Opioids เพ่ือบรรเทาอาการตางๆครอบคลุม

ท้ังผูปวยในและผูปวยนอก 

5.  การดูแลผูปวยแบบประคับประคองตอเนื่องท่ีบาน (ติดตามผลในการประชุม service 

plan สาขาประคับประคองดวยตัวชี้วัด รอยละการดูแลผูปวยแบบประคับประคองตอเนื่อง

ท่ีบาน มากกวารอยละ 60) 

6. มีเครือขายการดูแลประคับประคอง อาสาสมัคร และอุปกรณการการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 
และ/หรือแพทยแผนไทย  (ติดตามผลในการประชุม service plan สาขาประคับประคอง 
ไมมี/มีจำนวน) 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละการบรรเทา
อาการปวดและจัดการ
อาการตางๆในระยะ
ทายตามแนวทาง 
Palliative Care ดวย 
Strong Opioid 
Medication  

รอยละ NA 33.61 32.74 

 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

45 45 50 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูปวยระยะทายไดรับการจัดการอาการปวด และอาการรบกวนในระยะทายของชีวิต 
เชน อาการหอบเหนื่อย สับสน ดวย Strong Opioids Medication อยางมีคุณภาพได
มาตรฐาน ผานกระบวนการดูแลรักษาแบบประคับประคอง ท่ีผูปวยและครอบครัว 
มีสวนรวมในการวางแผนการรักษาตนเองลวงหนา (Advance Care Plan) มีโอกาสไดรับ
การดูแลตอเนื่องท่ีบาน เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามความประสงคจนถึงวาระสุดทาย 
ของชีวิต 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลทุกระดับ ในจังหวัดสิงหบุร ี

 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43944/9241561009_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43944/9241561009_eng.pdf
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/PalliativeCare_8_A_R.pdf
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/PalliativeCare_8_A_R.pdf
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/PalliativeCare_8_A_R.pdf


วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

จัดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานรายไตรมาสของสถานบริการทุกแหง โดยสถาน

บริการดึงขอมูลในระบบเวชระเบียนโรงพยาบาล หรือขอมูล 43 แฟม ตามรหัส ICD 10 

และรหัสยากลุม Strong Opioids หรือจัดเก็บขอมูลจากศูนย PC และหนวยเยี่ยมบาน 

แหลงขอมูล โรงพยาบาลทุกระดับ ในจังหวัดสิงหบุร ี
รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผูปวยในและผูปวยนอก 5 กลุมโรค ท่ีไดรับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Z51.5) ดึงขอมูลจากฐานขอมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล ตาม ICD 10 ท่ีกำหนด 
ตาม service plan ท่ีเก่ียวของ คือ (ICD-10 รหัส C00-C96, F03, I50, I60-I69, J44, R54, 
CKD และ วินิจฉัย Z515 รวมดวย) เฉพาะรายใหมของปงบประมาณ ไมนับรายครั้ง/ซ้ำ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนผูปวยในและผูปวยนอก 5 กลุมโรค ท่ีไดรับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Z51.5) และ ไดรับการรักษาดวย Strong Opioid Medication   
ดึงขอมูลจากฐานขอมูลการจายยา Strong Opioid ของผูปวยใน และผูปวยนอก หรือขอมูล
จากศูนย PC เฉพาะรายใหมของปงบประมาณ ไมนับรายครั้ง/ซ้ำ 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(B/A) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ประเมินทุก 6 เดือน 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 รอยละ 45  รอยละ 45 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ประเมินผลจากแบบรายงานรายไตรมาสของสถานบริการทุกแหง 

เอกสาร
สนับสนุน :  

คูมือการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง (Palliative Care) แบบบูรณาการ: 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2561 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริเนตร  สุขดี 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ: 09 9236 2362 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : sukdee.nate@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ ตั้งพานิชวงศ 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
โทรศัพทมือถือ: 09 2714 2425 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : uraiwan_da@hotmail.com  
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ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการพัฒนางาน Intermediate Care 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 33 รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีใหการบริบาลฟนสภาพ

ระยะกลางแบบผูปวยใน (intermediate bed/ward) 
ตัวชี้วัดรอง เปาหมาย ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury 
ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with 
multiple impairment ไดรับการบริบาลฟนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน 
หรือจน Barthel index = 20 

คำนิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
โรงพยาบาลท่ัวไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แหง   
โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 แหง   
หองปฏิบัติการทางการแพทย หมายถึงหองปฏิบัติการทางการแพทยโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด ผานการรับรองตาม 24มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 24 2560 
(Laboratory Accreditation) LA ของสภาเทคนิคการแพทย หรือ 23มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH Standard) 
เกณฑมาตรฐาน หมายถึง 
มาตรฐานงานเทคนิค24การแพทย24 2560 ของสภาเทคนิคการแพทย 
มาตรฐาน24หองปฏิบัติการทางการแพทย24 กระทรวงสาธารณสุข 

คำยอ คำเต็ม คำอธิบาย 

BI Barthel ADL index แบบประเมินสมรรถนะความสามารถ

ทำกิจวัตรประจำวันบารเทล ท่ีมี

คะแนนเต็มเทากับ 20 

IMC Intermediate care การบริบาลฟนสภาพระยะกลาง 

IPD In-patient department หอผูปวยในท่ีรับผูปวยเขานอนใน

โรงพยาบาลเพ่ือการบำบัดรักษา 

Stroke  Cerebrovascular 

accident 

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก 

ICD10 ตอไปนี้ I60-I64 

TBI traumatic brain injury การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองท่ีเกิดจาก

ภยันตราย ไดแก  ICD10 ตอไปนี้ S061 

– S069  
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คำนิยาม 
 
 

คำยอ คำเต็ม คำอธิบาย 
SCI spinal cord injury การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจาก

ภยันตราย (traumatic) ไดแก ICD10 
ตอไปนี้  S14.0 – S14.1 S24.0 – 
S24.1 S34.0 – S34.1 S34.3 

 Multiple Impairment ผูปวยท่ีมีความบกพรองตั้งแต 2 ระบบ
ข้ึนไป ไดแก swallowing problem, 
communication problem, mobility 
problem, cognitive and perception 
problem, bowel and bladder 
problem 

S โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ  
M2 โรงพยาบาลชุมชนเพ่ือรับสงตอ

ผูปวย 
รพช. ขนาด 120 เตียงข้ึนไป 

F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง รพช. ขนาด 30-90 เตียง 
F3 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก รพช. ขนาด 10 เตียง 

 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของโรงพยาบาล
ระดับ M และ F ใน
จังหวัดท่ีใหการบริบาลฟน
สภาพระยะกลางแบบ
ผูปวยใน (intermediate 
bed/ward) 

รอยละ NA 60 100 

ผูปวย Stroke, 

Traumatic Brain Injury 

และ Spinal Cord Injury 

ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน 

Barthel index < 15 

รวมท้ังคะแนน Barthel 

index >15 with 

multiple impairment 

ไดรับการบริบาลฟน

สภาพระยะกลางและ

ติดตามจนครบ 6 เดือน 

หรือจน Barthel index 

= 20 

รอยละ NA 93.06 93.70 
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เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

100 100 100 
 

วัตถุประสงค  1. พัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพและการดูแลตอเนื่องในผูปวย Stroke, traumatic 
brain injury และ spinal cord injury ไปจนครบระยะเวลา 6 เดือน  

2. สรางเครือขายบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
3. เพ่ิมคุณภาพชีวิต ปองกันและลดความพิการของผูปวย 
4. เพ่ิมทักษะในการดูแลตนเองของผูปวยและญาติ พรอมเชื่อมโยงแผนการดูแลตอเนื่องสู

ท่ีบานและชุมชน 
5. ลดความแออัด รพท. / เพ่ิมอัตราครองเตียง รพช. 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

1. โรงพยาบาล 6 แหง. 

2. ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหมหรือกลับ

เปนซ้ำท้ังหมดท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

จัดเก็บรวบรวมขอมูลโดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ 

กรมการแพทย 

แหลงขอมูล โรงพยาบาลระดับ  S  M2  F2 F3 ภายในจังหวัดท่ีเริ่มใหการรักษาและรับสงตอผูปวย 
รายการ 
ขอมูล 1 

ตัวช้ีวัดหลัก  รอยละของโรงพยาบาลพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีใหการ

บริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน (intermediate bed/ward)(ตัวช้ีวัดระดับ

จังหวัด) (ความครอบคลุมในการใหบริบาลฟนสภาพระยะกลาง ของโรงพยาบาลในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัด) 

A = โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ท่ีผานเกณฑใหบริการการดูแลระยะกลางแบบ 

ผูปวยใน (intermediate bed/ward) ตามภาคผนวก 1 และ 2 

ภาคผนวก 1 เกณฑการบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบ IPD (IPD-IMC protocol) 

สำหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F 

ภาคผนวก 2 IPD care protocol ท่ีประกอบดวย 1) Problem list & plan, 2) Standing 

doctor order sheet, 3) Team meeting report และ 4) Activities protocol (short stay) 

B = โรงพยาบาลระดับ M และ F ท้ังหมดในจังหวัด 

หมายเหตุ 

* โรงพยาบาลระดับ S ควรมีบทบาทเปนผูคัดกรอง สงตอและติดตามขอมูลผูปวย รวมท้ัง

การสนับสนุนทางดานวิชาการและการรับปรึกษา  

* การใหบริการ intermediate ward ไดในโรงพยาบาลทุกระดับท่ีสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ข้ึนกับความพรอมและบริบทของพ้ืนท่ีในแตละจังหวัด 
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 ตัวช้ีวัดรอง เปาหมาย ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord 
Injury ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมท้ังคะแนน Barthel index 
>15 with multiple impairment ไดรับการบริบาลฟนสภาพระยะกลางและติดตาม
จนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด) 
A = ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ภายในจังหวัดท่ี
รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15ไดรับการบริบาลฟนสภาพระยะกลางและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหมหรือ

กลับเปนซ้ำท้ังหมดท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดรอดชีวิตและมีคะแนน 

Barthel index <15รวมท้ังคะแนน Barthel index >15 with multipleimpairment 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาสท่ี 2 และ 4 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
 

ตัวช้ีวัด รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวชี้วัดรอง 

 รอยละ 85 

รอยละ 70 

 รอยละ 100 

รอยละ 75 

วิธีการ
ประเมินผล :  

รวบรวมขอมูลจากแบบรายงานรายไตรมาสของสถานบริการทุกแหง 

เอกสาร
สนับสนุน :  

คูมือการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยระยะกลาง Guidelinen for Intermediate Care สำหรบั
บุคลากรทางการแพทยตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan): กองบริหาร
การสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2562 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริเนตร  สุขดี 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ: 09 9236 2362 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : sukdee.nate@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ ตั้งพานิชวงศ 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
โทรศัพทมือถือ: 09 2714 2425 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : uraiwan_da@hotmail.com  

 

 



ยุทธศาสตร 2. พัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
แผนงาน 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี โครงการพัฒนางาน Intermediate Care 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 33 รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีใหการบริบาลฟนสภาพ

ระยะกลางแบบผูปวยใน (intermediate bed/ward) 
ตัวชี้วัดรอง เปาหมาย ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury 
ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with 
multiple impairment ไดรับการบริบาลฟนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน 
หรือจน Barthel index = 20 

คำนิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
โรงพยาบาลท่ัวไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แหง   
โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 แหง   
หองปฏิบัติการทางการแพทย หมายถึงหองปฏิบัติการทางการแพทยโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด ผานการรับรองตาม 24มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 24 2560 
(Laboratory Accreditation) LA ของสภาเทคนิคการแพทย หรือ 23มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH Standard) 
เกณฑมาตรฐาน หมายถึง 
มาตรฐานงานเทคนิค24การแพทย24 2560 ของสภาเทคนิคการแพทย 
มาตรฐาน24หองปฏิบัติการทางการแพทย24 กระทรวงสาธารณสุข 

คำยอ คำเต็ม คำอธิบาย 

BI Barthel ADL index แบบประเมินสมรรถนะความสามารถ

ทำกิจวัตรประจำวันบารเทล ท่ีมี

คะแนนเต็มเทากับ 20 

IMC Intermediate care การบริบาลฟนสภาพระยะกลาง 

IPD In-patient department หอผูปวยในท่ีรับผูปวยเขานอนใน

โรงพยาบาลเพ่ือการบำบัดรักษา 

Stroke  Cerebrovascular 

accident 

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก 

ICD10 ตอไปนี้ I60-I64 

TBI traumatic brain injury การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองท่ีเกิดจาก

ภยันตราย ไดแก  ICD10 ตอไปนี้ S061 

– S069  

 

 

 

 



 

คำนิยาม 
 
 

คำยอ คำเต็ม คำอธิบาย 
SCI spinal cord injury การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจาก

ภยันตราย (traumatic) ไดแก ICD10 
ตอไปนี้  S14.0 – S14.1 S24.0 – 
S24.1 S34.0 – S34.1 S34.3 

 Multiple Impairment ผูปวยท่ีมีความบกพรองตั้งแต 2 ระบบ
ข้ึนไป ไดแก swallowing problem, 
communication problem, mobility 
problem, cognitive and perception 
problem, bowel and bladder 
problem 

S โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ  
M2 โรงพยาบาลชุมชนเพ่ือรับสงตอ

ผูปวย 
รพช. ขนาด 120 เตียงข้ึนไป 

F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง รพช. ขนาด 30-90 เตียง 
F3 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก รพช. ขนาด 10 เตียง 

 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของโรงพยาบาล
ระดับ M และ F ใน
จังหวัดท่ีใหการบริบาลฟน
สภาพระยะกลางแบบ
ผูปวยใน (intermediate 
bed/ward) 

รอยละ NA 60 100 

ผูปวย Stroke, 

Traumatic Brain Injury 

และ Spinal Cord Injury 

ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน 

Barthel index < 15 

รวมท้ังคะแนน Barthel 

index >15 with 

multiple impairment 

ไดรับการบริบาลฟน

สภาพระยะกลางและ

ติดตามจนครบ 6 เดือน 

หรือจน Barthel index 

= 20 

รอยละ NA 93.06 93.70 

 

 



 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

100 100 100 
 

วัตถุประสงค  1. พัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพและการดูแลตอเนื่องในผูปวย Stroke, traumatic 
brain injury และ spinal cord injury ไปจนครบระยะเวลา 6 เดือน  

2. สรางเครือขายบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
3. เพ่ิมคุณภาพชีวิต ปองกันและลดความพิการของผูปวย 
4. เพ่ิมทักษะในการดูแลตนเองของผูปวยและญาติ พรอมเชื่อมโยงแผนการดูแลตอเนื่องสู

ท่ีบานและชุมชน 
5. ลดความแออัด รพท. / เพ่ิมอัตราครองเตียง รพช. 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

1. โรงพยาบาล 6 แหง. 

2. ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหมหรือกลับ

เปนซ้ำท้ังหมดท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

จัดเก็บรวบรวมขอมูลโดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ 

กรมการแพทย 

แหลงขอมูล โรงพยาบาลระดับ  S  M2  F2 F3 ภายในจังหวัดท่ีเริ่มใหการรักษาและรับสงตอผูปวย 
รายการ 
ขอมูล 1 

ตัวช้ีวัดหลัก  รอยละของโรงพยาบาลพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีใหการ

บริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน (intermediate bed/ward)(ตัวช้ีวัดระดับ

จังหวัด) (ความครอบคลุมในการใหบริบาลฟนสภาพระยะกลาง ของโรงพยาบาลในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัด) 

A = โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ท่ีผานเกณฑใหบริการการดูแลระยะกลางแบบ 

ผูปวยใน (intermediate bed/ward) ตามภาคผนวก 1 และ 2 

ภาคผนวก 1 เกณฑการบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบ IPD (IPD-IMC protocol) 

สำหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F 

ภาคผนวก 2 IPD care protocol ท่ีประกอบดวย 1) Problem list & plan, 2) Standing 

doctor order sheet, 3) Team meeting report และ 4) Activities protocol (short stay) 

B = โรงพยาบาลระดับ M และ F ท้ังหมดในจังหวัด 

หมายเหตุ 

* โรงพยาบาลระดับ S ควรมีบทบาทเปนผูคัดกรอง สงตอและติดตามขอมูลผูปวย รวมท้ัง

การสนับสนุนทางดานวิชาการและการรับปรึกษา  

* การใหบริการ intermediate ward ไดในโรงพยาบาลทุกระดับท่ีสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ข้ึนกับความพรอมและบริบทของพ้ืนท่ีในแตละจังหวัด 

 

 
 

 

 



 ตัวช้ีวัดรอง เปาหมาย ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord 
Injury ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมท้ังคะแนน Barthel index 
>15 with multiple impairment ไดรับการบริบาลฟนสภาพระยะกลางและติดตาม
จนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด) 
A = ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ภายในจังหวัดท่ี
รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15ไดรับการบริบาลฟนสภาพระยะกลางและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหมหรือ

กลับเปนซ้ำท้ังหมดท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดรอดชีวิตและมีคะแนน 

Barthel index <15รวมท้ังคะแนน Barthel index >15 with multipleimpairment 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาสท่ี 2 และ 4 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
 

ตัวช้ีวัด รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวชี้วัดรอง 

 รอยละ 85 

รอยละ 70 

 รอยละ 100 

รอยละ 75 

วิธีการ
ประเมินผล :  

รวบรวมขอมูลจากแบบรายงานรายไตรมาสของสถานบริการทุกแหง 

เอกสาร
สนับสนุน :  

คูมือการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยระยะกลาง Guidelinen for Intermediate Care สำหรบั
บุคลากรทางการแพทยตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan): กองบริหาร
การสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2562 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริเนตร  สุขดี 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพทมือถือ: 09 9236 2362 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : sukdee.nate@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ ตั้งพานิชวงศ 
หนวยงาน: กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
โทรศัพทมือถือ: 09 2714 2425 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 128 
E-mail : uraiwan_da@hotmail.com  
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