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การบริหารงบผลงานตามเกณฑ�คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ  (QOF) ป งบประมาณ 2559 

 

นางอวย  พรพิริยะล้ําเลิศ 
นายสันติ   ประไพเมือง 
สปสช.เขต 11  สุราษฎร�ธานี 
 

1 

 
แหล�งงบสําหรับเกณฑ� QOF 2559 

OP 
งบจ�ายตามเกณฑ�คุณภาพและผลงานบริการ

ปฐมภูมิ 
PP 

งบจ�ายตามเกณฑ�คุณภาพผลงานบริการ PP  

การบริหารงบตามเกณฑ� QOF  2559 
 (Quality and Outcome Framework) 

Quality and Outcome Framework (QOF) 
ตัวชี้วัด  9 ตัว ระดับประเทศ  / 4 ตัวระดับเขต 

 
30 %จ�าย 

 
ล�วงหนFา 

 
70 %จ�าย 

 
ตามผลงาน 
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    หมายเหต ุ: คะแนนรวม 1000 คะแนน 

ตัวชี้วัดดFานที่ 1: คุณภาพและผลงานการจัดบริการสร�าง
เสริมสุขภาพและป�องกันโรค (450 คะแนน) 

ตัวชี้วัดดFานที่ 2: คุณภาพและผลงานการจัดบริการปฐม
ภูมิ (300 คะแนน) 

ตัวช้ีวัดกลาง    ตัวช้ีวัดกลาง  

1.1 ร�อยละของหญิงต้ังครรภ*ได�รับการฝากครรภ*ครั้งแรกก-อน 12 
สัปดาห* (ไม-น�อยกว-า 60) 

1.2 ร�อยละของหญิงต้ังครรภ*ได�รับการฝากครรภ*ครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ* (ไม-น�อยกว-า 60) 

1.3ร�อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตรีอายุ 30-60 ป9 ภายใน 5 ป9(ไม-น�อยกว-า 80) 

 

2.1 สัดส-วนการใช�บริการที่หน-วยบริการปฐมภูมิต-อการใช�บริการที่
โรงพยาบาล ไม่นอ้ยกวา่ 1.51 

2.2 อัตราการรับไว�รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด�วยโรค
หืด สิทธิ UC  

2.3 อัตราการรับไว�รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด�วย
โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ�อนระยะสั้นสิทธิ UC  

2.4 อัตราการรับไว�รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด�วยโรค
ความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ�อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ 
UC 

 
 ตัวช้ีวัดพ้ืนท่ี  

ตัวช้ีวัดพ้ืนท่ี 2.5 ร�อยละหน-วยบริการปฐมภูมิที่มีการสั่งใช�ยาสมุนไพรพ้ืนฐาน 10 
รายการ   

1.4 ร�อยละของเด็กอายุ 1  ป9 ได�รับวัคซีนโรคหัด ( 95) 
1.5ร�อยละของเด็กประถม 1 ได�รับการตรวจช-องปาก(ไม-น�อยกว-า 

85) 
ตัวชี้วัดดFานที่ 3: คุณภาพและผลงานดFานการพัฒนา
องค�กร การเชื่อมโยงบริการ ระบบสNงตNอ และการ
บริหารระบบ (250 คะแนน) 

 
ตัวชี้วัดดFานที่ 4: คุณภาพและผลงานของบริการที่
จําเปQนตอบสนองปRญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ 
และบริการเสริมในพ้ืนที่  

ตัวช้ีวัดกลาง  
3.1 ร�อยละประชาชนมีทีมหมอครอบครัวดูแลตามเกณฑ*  
ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 
3.2 ร�อยละหน-วยบริการปฐมภูมิผ-านเกณฑ*ข้ึนทะเบียน   
ตัวช้ีวัดพ้ืนท่ี 
3.3การประเมินคุณภาพของเครือข่ายบริการปฐมภมิู PCA  

 ไม-มี 

Quality and Outcome Framework :QOF 59) ตัวชี้วัด  9 ตัว ระดับประเทศ  / 4 ตัวระดับเขต  

ตัวช้ีวัดดFานท่ี 1: คุณภาพและผลงานการจัดบริการ PP 
ระดับ เกณฑ� นํ้าหนัก

คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
คะแนน

เต็ม 

กลาง 1. รFอยละหญิงตั้งครรภ�ไดFรับการฝากครรภ�คร้ังแรกอายุครรภ�นFอยกวNาหรือ

เทNากับ 12สัปดาห�  

20 5 100 

กลาง 2. รFอยละหญิงตั้งครรภ�ไดFรับการฝากครรภ�ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ�  15 5 75 

กลาง 3. รFอยละของสตรีกลุNมเป[าหมายไดFรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 20 5 100 

พ้ืนท่ี 4. รFอยละของเด็กอายุ 1 ป ไดFรับวัคซีน MMR 20 5 100 

พ้ืนท่ี 5. รFอยละของเด็กประถม 1 ไดFรับการตรวจชNองปาก 15 5 75 

รวนคะแนนตัวช้ีวัดระดับกลาง 275 

รวมคะแนนตัวช้ีวัดระดับพ้ืนท่ี 175 

รวมคแนนท้ังส้ิน 450 
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ตัวช้ีวัดดFานท่ี 2 : คุณภาพและผลงานการจัดบริการ ปฐมภูมิ 

ระดับ เกณฑ� นํ้าหนัก
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 

กลาง 1. สัดสNวน OP ปฐมภูมิ /รพ.  15 5 75 

กลาง 2. อัตราการรับเขFาโรงพยาบาลจากโรคหืด  10 5 50 

กลาง 3. อัตราการรับเขFารพ.จากภาวะแทรกซFอนระยะสั้นของ

โรคเบาหวาน 

10 5 50 

กลาง 4. อัตราการรับเขFารพ.จากภาวะแทรกซFอนระยะสั้นของ HT 10 5 50 

พ้ืนที่ 5 รFอยละหนNวยบริการปฐมภูมิที่มกีารสั่งใชFยาสมุนไพรพ้ืนฐาน 5 

รายการ 

15 5 75 

รวนคะแนนตัวชี้วัดระดับกลาง 225 

รวมคะแนนตัวชี้วัดระดับพ้ืนที่ 75 

รวมคแนนทั้งสิ้น 300 

5 

ตัวชี้วัดดFานท่ี 3 : คุณภาพและผลงานดFานการพัฒนาองค�กร การเชื่อมโยงบริการระบบสNงตNอ 
และการบริหารระบบ  

ระดับ เกณฑ� นํ้าหนัก
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 

กลาง 1.รFอยละประชาชนมีหมอใกลFบFานใกลFใจดูแล  35 5 175 

กลาง 2. รFอยละหนNวยบริการปฐมภมูิผNานเกณฑ�ขึ้นทะเบียน  

(ผNานแบบไมNมีเงื่อนไข) 

5 5 25 

พ้ืนที่ 
 
การประเมินคุณภาพของเครือขNายบริการปฐมภูมิ PCA  10 5 50 

รวนคะแนนตัวชี้วัดระดับกลาง 200 

รวมคะแนนตัวชี้วัดระดับพ้ืนที่ 50 

รวมคแนนทั้งสิ้น 250 
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-ข้อมูลผู้มารับบริการ 

  ตั �งแต่วนัที� 01/04/2558 ถึง 31/03/2559   
   (ไตรมาส 3-4 ปี58 ถึง ไตรมาส 1-2 ปี59)   
     

-การส่งข้อมูล   

   ภายใน 30 เมย. 59  (ครั� งเดียว) ผา่น 43  แฟ้มจากจงัหวดั 
 
-การโอนงบผลงานบริการ 

  โอนไปยงั รพ.แม่ข่าย ภายใน 31 พค. 59 (ครั� งเดียว)  

7 

8 

1.PDC ( Province Data Center  ) 
http://pdcreport.cmpo.moph.go.th/pdc (DATA CENTERชุมพร) 
http://122.154.46.179/pdc (DATA CENTER สุราษฎร�ธานี) 
www.IPHDC.NET (DATA CENTERพังงา)  
http://122.154.38.172/pdc พังงา)  
http://203.157.232.108/pdc (DATA CENTERกระบ่ี) 
http://61.19.202.218(DATA CENTERนครศรีธรรมราช 
http://203.157.222.7/pdc (DATA CENTERระนอง) 
http://pdc.pkto.moph.go.th/pdc (DATA CENTERภูเก็ต) 
RDC http://61.19.80.147 
2. DATA Center งานข้ึนทะเบียน สปสช. 

แหล่งขอ้มูล 
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รูปแบบการรบั- สง่ขอ้มูลทกุจงัหวดั 
ในเขตบรกิารสุขภาพ 11  

(ชมุพร,สุราษฎร,์นครศรธีรรมราช,กระบี.,พงังา,ภเูกต็,ระนอง) 

รพ.สต.ทกุแห่ง รพช./รพศ /รพท 

HDC,PDCทกุสสจ.เขต 

11 

HDC 
 กระทรวงสาธารณสุข 

กรมต่างๆ 
1.ระบบรายงานดูไดท้กุระดบั 
2.ระบบMonitor 
3.Web service 
4.ระบบประมวลผล 
5.ฐานขอ้มูล 43แฟ้ม ระบบรายงาน

ของแต่ละกรม 
สปสช. 

HDC,RDC เขต 
11  

9 

ตัวชี้วัด 1.1  
 รอ้ยละของหญิงต ั2งครรภไ์ดร้บัการฝากครรภค์ร ั2งแรกกอ่น 12 สปัดาห ์
(วัดระดับCUP)  

วัตถุประสงค� เพ่ือประเมินคุณภาพการดูแลหญิงมีครรภ*คนไทยทุกสิทธิประกันสุขภาพ 

ประชากร
เป[าหมาย 

หญิงต้ังครรภ*(คนไทยทุกสิทธิ)ที่รับบริการฝากครรภ*ครั้งแรกภายในป9ที่หน-วยบริการ 

สูตรคํานวณ จํานวนหญิงมีครรภ�ทุกรายในหนNวยบริการท่ีมาฝากครรภ�คร้ังแรก โดยอายุครรภ�ไมNเกิน 12 
สัปดาห� (นับเฉพาะการฝากครรภ�คร้ังแรกของการตั้งครรภ�คร้ังน้ัน  )  

จํานวนหญิงมีครรภ�ทุกรายท่ีมารับบริการฝากครรภ�คร้ังแรก ในหนNวยบริการท้ังหมด 

 
X100 

แหลNงขFอมูล ใช�ข�อมูลท่ีมีในระบบของกระทรวงสาธารณสุข 43  แฟ�ม  (แฟ�ม ANC) 

ระยะเวลาประเมิน ใช�ข�อมูล 1 เมษายน 2558 –  31 มีนาคม 2559) 

การกําหนดชNวง
คะแนน 

ขอปรับแก	ไขคะแนน 

ตํ่ากวNา 45.00%    =1 คะแนน  
45.00 - 49.99% = 2 คะแนน 
50.00 - 54.99 % = 3 คะแนน 
55.00 - 59.99% = 4 คะแนน (ไมNนFอยกวNารFอยละ 60)   Baseline   
>=60.00 % = 5 คะแนน 10 
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ตัวชี้วัด 1.2 
รFอยละหญิงตั้งครรภ�ไดFรับการฝากครรภ�ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ� 
(วัดระดับCUP) 

วัตถุประสงค� เพ่ือประเมินคุณภาพการดูแลหญิงมีครรภ*คนไทยทุกสิทธิประกันสุขภาพ 

ประชากร
เป[าหมาย 

หญิงในเขตรับผิดชอบที่คลอดบุตรแล�วในหน-วยบริการ ทุกสิทธิประกันสุขภาพของหน-วยลงทะเบียน 

สูตรคํานวณ จํานวนหญิงคลอดแลFวทุกสิทธิ และมีประวัติไดFรับการดูแลกNอนคลอดครบท้ัง 5 คร้ัง 
จํานวนหญิงคลอดบุตรแลFวทุกสิทธิ ในเขตรับผิดชอบของหนNวยลงทะเบียน  

ระหวNาง 1 เมษายน 2557 –  31 มีนาคม  2558  

 
X100 

แหลNงขFอมูล ใช�ข�อมูลท่ีมีในระบบของกระทรวงสาธารณสุข 43  แฟ�ม (แฟ�ม ANC MCH LABOR) 

ระยะเวลา
ประเมิน 

ใช�ข�อมูล 1 เมษายน 2558 –  31 มีนาคม 2559 

การกําหนด
ชNวงคะแนน 

< 40.00%         =1 คะแนน  
40.00 -49.99 %   = 2 คะแนน 
50.00 -59.99 %   = 3 คะแนน 
60.00 -69.99 %   = 4 คะแนน (ไม-น�อยกว-าร�อยละ 60) Baseline  
>=70  %            = 5 คะแนน 11 

ตัวชี้วัด 1.3 
รFอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 
30-60 ป  ภายใน 5 ป   (วัดระดับCUP)  

วัตถุประสงค� เพ่ือประเมินความครอบคลุม/การเข�าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของหญิงไทยทุก
สิทธิที่มีอายุ 30 - 60 ป9 

ประชากรเป[าหมาย กลุ-มเป�าหมาย หมายถึง สตรีสัญชาติไทยทุกสิทธิที่มีอายุ 30 - 60 ป9 ในช-วง 1 เมษายน 2558 - 
31 มีนาคม  2559 ในเขตรับผิดชอบ 

สูตรคํานวณ จํานวนสตรีอายุ 30-60 ป9ทุกสิทธิ (ใน B)ที่ได�รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม-สะสม ต้ังแต- 
1 เมษายน 2554 - 31 มีนาคม 2559  จัดกลุ-มตามหน-วยลงทะเบียน 

จํานวนสตรีอายุ 30-60 ป9ทุกสิทธิในเขตรับผิดชอบ 

 
X100 

แหลNงขFอมูล ใช�ข�อมูลท่ีมีในระบบของกระทรวงสาธารณสุข 43  แฟ�ม  

ระยะเวลาประเมิน ใช�ข�อมูลสะสมต้ังแต- 1 เมษายน 2554 - 31 มีนาคม 2559 

การกําหนดชNวง
คะแนน 

<30.00%         = 1 คะแนน 
30.00 -49.99%  = 2 คะแนน 
50.00 -69.99 % = 3 คะแนน   (เกณฑ*เป�าหมาย ไม-น�อยกว-าร�อยละ 80) Baseline  
70.00-89.00%   = 4 คะแนน 
90.00 % ขึ้นไป  = 5 คะแนน 

12 
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ตัวช้ีวัด 1.4 
พ้ืนที่ 

รFอยละของเด็กอายุ 1 ป  ท่ีไดFรับวัคซีนโรคหัด 
(วัดระดับCUP) 

วัตถุประสงค� เพ่ือประเมินความครอบคลุมการได�รับวัคซีนโรคหัดในเด็กอายุ 1 ป9 ทุกสิทธิประกันสุขภาพ 

ประชากรเป[าหมาย เด็กอายุทุกสิทธิประกันสุขภาพที่อายุครบ 1 ป9  (เกิด 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558) 

สูตรคํานวณ จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป9 ท่ีอยู-ในพื้นท่ีได�รับวัคซีนป�องกันโรคหัด  
จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป9 ท่ีอยู-อาศัยในพื้นท่ี 

 
X100 

แหลNงขFอมูล ใช�ข�อมูลท่ีมีในระบบของกระทรวงสาธารณสุข 43  แฟ�ม  

ระยะเวลาประเมิน ใช�ข�อมูล  ช-วง 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 

การกําหนดชNวง
คะแนน 

< 95.00% =1 คะแนน  

95.00 % = 2 คะแนน 
96.00 % = 3 คะแนน   (ร�อยละ 95) Baseline 
97.00 % = 4 คะแนน 
>=98 ขึ้นไป  = 5 คะแนน 

13 

ตัวช้ีวัด 1.5 
พ้ืนที่ 

รFอยละของเด็ก ป. 1  ไดFรับการตรวจชNองปาก 
(วัดระดับ CUP) 

วัตถุประสงค� เพ่ือประเมินความครอบคลุมการได�รับการตรวจช-องปากในเด็กไทย ป.1ทุกสิทธิประกันสุขภาพ 

ประชากรเป[าหมาย เด็กนักเรียนช้ัน ป.1 ในโรงเรียนท่ีต้ังอยู-ในเขตรับผิดชอบของหน-วยบริการ 

สูตรคํานวณ จํานวนเด็ก ป. 1 ในเขตรับผิดชอบ ที่ได�รับการตรวจช-องปากในช-วงเวลาประเมิน 

 
จํานวนเด็ก ป. 1 ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในช-วงเวลาเดียวกัน 

 
X100 

แหลNงขFอมูล ใช�ข�อมูลที่มีในระบบของกระทรวงสาธารณสุข 43  แฟ�ม  

ระยะเวลาประเมิน ใช�ข�อมูล ช-วง 1 มิถุนายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 (รอบ ป9การศึกษา ) 

การกําหนดชNวง
คะแนน 

< 60.00% =1 คะแนน  

60.00 -69.99 % = 2 คะแนน 
70.00 -79.99 % = 3 คะแนน   (ไม-น�อยกว-าร�อยละ 85) Baseline    
80.00 -89.99 % = 4 คะแนน 
>=90 ขึ้นไป  = 5 คะแนน 

14 
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ตัวชี้วัด 2.1  สัดสNวนการใชFบริการท่ีหนNวยบริการปฐมภูมิตNอโรงพยาบาล(วัดระดับCUP) 

วัตถุประสงค� เพื่อกระตุ�นการพัฒนาคุณภาพบริการของหน-วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให�ประชาชนใช�บริการ
ปฐมภูมิเปfนท่ีแรก 

ประชากรเป[าหมาย ผู�มีสิทธิ์ UC ท่ีไปใช�บริการท่ีหน-วยบริการปฐมภูมิ 

สูตรคํานวณ จํานวนคร้ังผู�มีสิทธิ์UC ในเขตรับผิดชอบ ท่ีใช�บริการท่ีหน-วยบริการปฐมภูมิ 
ระหว-าง 1 เมษายน 2558 –  31 มีนาคม 2559 

จํานวนคร้ังผู�มีสิทธิ์UC ในเขตรับผิดชอบ ท่ีใช�บริการผู�ปhวยนอกท่ีโรงพยาบาล 
ระหว-าง 1 เมษายน 2558 –  31 มีนาคม 2559 

 
 

แหลNงขFอมูล ตัวต้ัง/ตัวหาร จาก ฐานข�อมูล OP/PP ind  ( hcode=hsub / h code=hmainop) ใช�
ข�อมูลท่ีมีในระบบของกระทรวงสาธารณสุข 43  แฟ�ม  

ระยะเวลาประเมิน ป9ละ  1 คร้ัง 

การกําหนดชNวง
คะแนน 

ไม-มีผลงาน = 0 คะแนน 
น�อยกว-า 0.97  = 1 คะแนน 
ต้ังแต- 0.97 ถึง น�อยกว-า 1.15 = 2 คะแนน 
ต้ังแต- 1.15 ถึง น�อยกว-า 1.33 = 3 คะแนน(เกณฑ*เป�าหมาย ไม-น�อยกว-า 1.51) Baseline 

ต้ังแต- 1.33 ถึง น�อยกว-า 1.51 = 4 คะแนน 
ต้ังแต- 1.51 ขึ้นไป = 5 คะแนน 

15 

ตัวชี้วัด 2.2  
อัตราการรับไวFรักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ดFวย
โรคหืด สิทธิ UC (วัดระดับ CUP)  

วัตถุประสงค� เพ่ือประเมินผลคุณภาพการดูแลผู�ปhวยโรคหืด สิทธิ UC 

ประชากรเป[าหมาย จํานวนผู�ปhวยโรคหืด สิทธิ UC  

สูตรคํานวณ จํานวนครั้งที่ผู�ปhวยโรคหืด สิทธิ UC เข�ารักษาในโรงพยาบาลด�วยโรคหลักเปfนโรคหืด  
โรคหลัก Pdx= J45-J46 

 
จํานวนผู�ปhวยโรคหืดสิทธิ UC ที่อยู-ในความดูแลของหน-วยบริการประจํา (Hmain)  

All dx= J45-J46 

 

X 100 
 

แหลNงขFอมูล ใช�ข�อมูลท่ีมีในระบบของกระทรวงสาธารณสุข 43  แฟ�ม  

ระยะเวลาประเมิน ใช�ข�อมูล1 เมษายน 2558 –  31 มีนาคม 2559 

การกําหนดชNวง
คะแนน 

ไม-มีผลงาน = 0 คะแนน  (เกณฑ*เป�าหมาย น�อยกว-า 6.63)  
ต้ังแต- 13.41  = 1 คะแนน 
ต้ังแต- 11.15 ถึง น�อยกว-า 13.41 = 2 คะแนน 
ต้ังแต- 8.89 ถึง น�อยกว-า 11.15 = 3 คะแนน 
ต้ังแต- 6.63 ถึง น�อยกว-า 8.89 = 4 คะแนน  
น�อยกว-า 6.63 = 5 คะแนน 16 



10/11/58 

9 

ตัวชี้วัด 2.3  
อัตราการการใชFบริการของผูFปwวยใน ดFวยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซFอนระยะสั้น อายุ 
15 ป ขึ้นไป สิทธิ UC ของผูFปwวยเบาหวานที่ลงทะเบียนสิทธิหนNวยบริการประจํา (วัด
ระดับ CUP) 

วัตถุประสงค� เพื่อประเมินผลคุณภาพการดูแลผู�ปhวยเบาหวานสิทธิ UC 

ประชากรเป[าหมาย จํานวนผู�ปhวยโรคเบาหวานสิทธิ UC อายุ 15 ป9ขึ้นไป 

สูตรคํานวณ จํานวนครั้งที่ผู�ปhวยเบาหวานสิทธิ UC อายุ 15 ป9ข้ึนไป ที่ลงทะเบียนของหน-วยบริการ
ประจํา (Hmain OP) เข�ารักษาในโรงพยาบาลด�วยโรคหลักเปfนโรคเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ�อนระยะสั้น โรคหลัก Pdx= E100 - E101 or E110 - E111 or E120 - E121 
or E130 - E131 or E140 - E141  
จํานวนผู�ปhวยเบาหวานสิทธิ UCS ที่อยู-ในความดูแลของหน-วยบริการประจํา (Hmain OP)  

ณ สิ้นเดือนกันยายนของป9ที่ผ-านมา อายุ 15 ป9ข้ึนไป สิทธิ UC 

 

 

X 100 

แหลNงขFอมูล ใช�ข�อมูลท่ีมีในระบบของกระทรวงสาธารณสุข 43  แฟ�ม  

ระยะเวลาประเมิน ใช�ข�อมูล1 เมษายน 2558 –  31 มีนาคม 2559 

การกําหนดชNวง
คะแนน 

ไม-มีผู�ปhวยเบาหวานในความดูแล = 0 คะแนน   (เกณฑ*เป�าหมาย น�อยกว-า 3.64)    
ต้ังแต- 7.18 ขึ้นไป = 1 คะแนน 
ต้ังแต- 6.00 ถึง น�อยกว-า 7.18 = 2 คะแนน 
ต้ังแต- 4.82 ถึง น�อยกว-า 6.00 = 3 คะแนน 
ต้ังแต- 3.64 ถึง น�อยกว-า 4.82 = 4 คะแนน  
น�อยกว-า 3.64 = 5 คะแนน 

17 

ตัวชี้วัด 2.4  อัตราการรับไวFรักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ดFวยโรคความดันโลหิตสูงหรือ
ภาวะแทรกซFอนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC 

วัตถุประสงค� เพ่ือประเมินผลคุณภาพการดูแลผู�ปhวยความดันโลหิตสูงสิทธิ UC 

ประชากรเป[าหมาย จํานวนผู�ปhวยโรคความดันโลหิตสูงสิทธิ UC อายุ 15 ป9ข้ึนไป 

สูตรคํานวณ จํานวนครั้งที่ผู�ปhวยความดันโลหิตสูงสิทธิ UC อายุ 15 ป9ข้ึนไป ที่ลงทะเบียนของหน-วยบริการ
ประจํา (Hmain OP) เข�ารักษาในโรงพยาบาลด�วยโรคหลักเปfนโรคความดันโลหิตสูงหรือ
ภาวะแทรกซ�อนของความดันโลหิตสูง (Pdx) = I10 - I15, I674) OR  
Pdx= I60-I62 and Sdx= I10-I15, I674 and Sdx ≠ S00-T99 OR 
Pdx =H350 and Sdx = (I10-I15, I674) 
จํานวนผู�ปhวยโรคความดันโลหิตสูงสิทธิ UC ที่อยู-ในความดูแลของหน-วยบริการประจํา  
(HmainOP) ณ สิ้นเดือนกันยายนของป9ที่ผ-านมา อายุ 15 ป9ข้ึนไป สิทธิ UC 
 DX = I10 - I15, I674, H35.0 

 
 

X 100 

แหลNงขFอมูล ใช�ข�อมูลที่มีในระบบของกระทรวงสาธารณสุข 43  แฟ�ม  

ระยะเวลาประเมิน ใช�ข�อมูล1 เมษายน 2558 –  31 มีนาคม 2559 

การกําหนดชNวง
คะแนน 

ไม-มีผู�ปhวยโรคความดันโลหิตสูงในความดูแล = 0 คะแนน  
ต้ังแต- 2.05 ข้ึนไป = 1 คะแนน 
ต้ังแต- 1.70 ถึง น�อยกว-า 2.05 = 2 คะแนน    (เกณฑ*เป�าหมาย น�อยกว-า 1.00)  
ต้ังแต- 1.35 ถึง น�อยกว-า 1.70 = 3 คะแนน 
ต้ังแต- 1.00ถึง น�อยกว-า 1.35 = 4 คะแนน  
น�อยกว-า 1.00 = 5 คะแนน 

18 
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ตัวช้ีวัด 2.5 
พ้ืนท่ี  

รFอยละหนNวยบริการปฐมภูมิที่มีการสั่งใชFยาสมุนไพร
พ้ืนฐาน 10 รายการ (วัดระดับCUP) 

ประชากร
เป[าหมาย 

จํานวนรายการยาสมุนไพรในและนอกบัญชียาหลักแห-งชาติ ท่ีมีการส่ังใช�กับประชากรสิทธิ 
UC  

สูตรคํานวณ จํานวนหน-วยบริการปฐมภูมิที่มีการส่ังใช�ยาสมุนไพรพื้นฐาน 10 รายการ 
จํานวนหน-วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในป9ปxจจบุัน (ภาพ CUP)  

X 100 
 

แหลNงขFอมูล -OP/PP Individual data  
-ผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน-วยบริการ Data Center 

ระยะเวลาประเมิน ใช�ข�อมูลท่ีมีในระบบของกระทรวงสาธารณสุข 43  แฟ�ม  

การกําหนดชNวง
คะแนน 

น�อยกว-าร�อยละ  59 = 1 คะแนน 
ร�อยละ 59 -  58.99 = 2 คะแนน 
ร�อยละ 69 -  78.99 = 3 คะแนน   (เกณฑ*เป�าหมาย ร�อยละ 80  )Baseline 
ร�อยละ 79 -  88.99 = 4 คะแนน 
>= ร�อยละ 89    = 5 คะแนน 

19 

ตัวชี้วัด 3.1  รFอยละประชาชนมีหมอใกลFบFานใกลFใจดูแล (วัดระดับ CUP ) 

ประชากร
เป[าหมาย 

ประชาชนมีหมอใกลFบFานใกลFใจดูแล 
พิจารณาจาก จํานวนประชากร ของ PCU ที่ผ-านเกณฑ*ข้ึนทะเบียนหมวดบุคลากร คือ  
- ผ-าน หรือ ผ-านแบบมีเง่ือนไข หมวด 3.1-แพทย*  
- และ ผ-าน  หมวด 3.2 (พยาบาล), 3.3 (ป.ตรี) , 3.4 (ตํ่ากว-า ป.ตรี) 

สูตรคํานวณ จํานวนประชาชนของหน-วยบริการปฐมภูมิ 
ท่ีมีบุคลากรตามเกณฑ*ขึ้นทะเบียนฯ  

   จํานวนประชาชนท้ังหมดของหน-วยบริการประจํา  

 

X 100 
 

แหลNงขFอมูล ตัวต้ัง จากผลการตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนหน-วยบริการ Data Center  
ตัวหาร จากฐานข�อมูลทะเบียนประชากร สปสช.  30 มิย. 2558  
หรือใช�ข�อมูลที่มีในระบบ PDC  

ระยะเวลาประเมิน ผลการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน-วยบริการป9 2559 (1 เมย.58 – 30 ธค.58 ) 

การกําหนดชNวง
คะแนน 

<= ร�อยละ 59.00        = 1 คะแนน 
ร�อยละ  60.00-69.99   = 2 คะแนน 
ร�อยละ  70.00-79.99   = 3 คะแนน (เกณฑ*เป�าหมาย ไม-น�อยกว-าร�อยละ 70  ) Baseline  

ร�อยละ 80.00-89.99    = 4 คะแนน 
>= ร�อยละ  90.00       = 5 คะแนน 

20 
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ตัวช้ีวัด 3.2  
รFอยละหนNวยบริการปฐมภูมิผNานเกณฑ�ข้ึนทะเบียน  
(วัดระดับCUP)  

ประชากร
เป[าหมาย 

หน-วยบริการปฐมภูมิผ-านเกณฑ*ข้ึนทะเบียนแบบไม-มีเง่ือนไข 

สูตรคํานวณ จํานวนหน-วยบริการปฐมภูมิที่ผ-านเกณฑ*ขึ้นทะเบียนแบบไม-มีเง่ือนไข 

จํานวนหน-วยบริการปฐมภูมิที่ได�รับการตรวจประเมินท้ังหมดของหน-วยบริการ
ประจํา 

 

X 100 
 

แหลNงขFอมูล ตัวต้ัง/ตัวหาร จาก ฐานข�อมูลการขึ้นทะเบียนหน-วยบริการ (Data Center) 

หรือ ใช�ข�อมูลท่ีมีในระบบ PDC  

ระยะเวลาประเมิน ผลการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน-วยบริการป9 2558 (1 เมย.58 – 30 ธค.58 )  

การกําหนดชNวง
คะแนน 

<= ร�อยละ  9.99          = 1 คะแนน 
ร�อยละ 10.00 – 29.99   = 2 คะแนน 
ร�อยละ 30.00 – 49.99   = 3 คะแนน (เกณฑ*เป�าหมาย ไม-น�อยกว-าร�อยละ 30 ) Baseline  

ร�อยละ 50.00 – 69.99   = 4 คะแนน 
>= ร�อยละ 70.00         = 5 คะแนน 21 

ตัวชี้วัด 3.3 
พ้ืนท่ี  

CUP   ผNานเกณฑ�การประเมินมาตรฐานการบริหารและพัฒนาเครือขNาย
บริการปฐมภูมิ PCA (Primary Care Award)  (วัดระดับ CUP ) 

ประชากร
เป[าหมาย 

CUP (หนNวยบริการประจํา)  ในระบบหลักประกันสขุภาพถ�วนหน�า 

สูตรคํานวณ โดยสุ-มประเมิน 40 % ของหน-วยบริการปฐมภูมิใน CUP น้ันเพ่ือรับรอง CUP 

แหลNงขFอมูล 1.ข�อมูลระดับเขตบริการสุขภาพท่ี 11  หรือ 
2.โปรแกรมระบบข�อมูลพื้นฐานหน-วยบริการ และคู-สัญญาในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห-งชาติ 
Contracting Provider Profile : CPP  

ระยะเวลา
ประเมิน 

ป9ละ 1 ครั้ง ( 1 เมษายน 2558 –  31 มีนาคม 2559) 

การกําหนดชNวง
คะแนน 

ผ-านเกณฑ*ข้ัน 1  = 1 คะแนน 
ผ-านเกณฑ*ข้ัน 2  = 3 คะแนน 
ผ-านเกณฑ*ข้ัน 3  = 5 คะแนน (เกณฑ*เป�าหมาย ข้ัน 3  ) 
 22 
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-การบรหิารจดัการภายใน CUP (ขอ้มลู/จดัสรรงบ)  ตามมิ
ที.ประชมุ CUP Broad 

23 


