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คำนำ 
 

ระบบสารสนเทศเปร ียบเทียบว ัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator 

Program : THIP) เปนระบบการเปรียบเทียบตัวชี้วัดคุณภาพของโรงพยาบาลที่ผูรายงานจะไดทราบคาของตน
เปรียบเทียบกับคา Percentile ของกลุมเปรียบเทียบ เพื่อใหโรงพยาบาลสามารถเปรียบเทียบผลลัพธการ
พัฒนาดานตาง ๆ กับโรงพยาบาลอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันทราบวาตนเองอยูตรงไหนเมื่อเทียบกับกลุมเปน
การกระตุนการพัฒนาที่มีพลังและสามารถคนหาโรงพยาบาลท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี (good practice) นำมาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล เริ่มดำเนินการในป 2550 

โดยความรวมมือระหวางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) กับเครือขายโรงพยาบาล
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UhosNet) โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการระบบสารสนเทศ
เปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาลมาอยางตอเนื่อง และไดขยายผลการใชงานอยางกวางขวางสำหรับ
โรงพยาบาลทุกระดับของประเทศไทยในปจจุบัน มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) สงเสริมใหสถานพยาบาล ใชประโยชน
จากการเปรียบเทียบเพ่ือการยกระดับผลลัพธขององคกร 2) พัฒนาตัวชี้วัดเปรียบเทียบในการวัดผลลัพธที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล 3) พัฒนาองคความรู จากการปฏิบัติที ่ดี/เปนเลิศ          
ของเครือขายสถานพยาบาลและฐานขอมูลผลลัพธการพัฒนาคุณภาพสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  4) พัฒนา
กลไกเคร่ืองมอืดิจิทัลเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล  

ตัวชี้วัดเปรียบเทียบ THIP มีองคประกอบสำคัญ ไดแก 1) เปนตัวชี้วัดที่มีความสำคัญตอคุณภาพใน
ระบบของโรงพยาบาล 2) เปนตัวชี้วัดที่สงสัญญาณชัดเจนเพื่อการเปรียบเทียบ 3) สามารถอางอิงไดทาง
วิชาการ 4) มีประโยชนตอกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 5) มีองคประกอบที่มีคุณสมบัติในระดับที่ยอมรับได
สำหรับการตัดสินใจเชิงการจัดการ 6) เปนไปไดจริงและคุมคาในการเก็บขอมูลใหไดถูกตอง 7) คำนึงถึง
ผลกระทบตอผูตัดสินใจและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยใชคำจำกัดความมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาล
สมาชิกในการรายงานขอมูลตัวชี้วัดตามชวงเวลาที่กำหนด โดยรหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวของในรายการตวัชี้วัด
อางอิงจากบัญชีจำแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับประเทศไทย (ICD-10-TM 2016) 

บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบฉบับนี้ มีการปรับการระบุชื่อตัวชี้วัดใหสอดคลองและเปนมาตรฐาน จัดทำ
ขึ้นสำหรับโรงพยาบาลสมาชิกระบบ เพ่ืออางอิงการจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มุงหวังใหเกิด
การใชประโยชนจากตัวชี้วัดอยางมีคุณคา ดังคำกลาวที่วา  

“ความมีคุณคาของการใชตัวชี้วัดนั้น จะชวยใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ไปสูความมี
มาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยกับผูปวยไดในที่สุด” 

 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
         กันยายน 2565 
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แนวทางการจัดกลุมเปรียบเทียบของโรงพยาบาลสมาชิก THIP  
 คณะกรรมการระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ไดมีการทบทวน
แนวทางการจัดกลุมเทียบเคียงของโรงพยาบาลสมาชิก THIP1 โดย แบงเปน 4 กลุม ดังนี้ 
 กลุมที่ 1  โรงพยาบาลภาครัฐ - มีการเรียนการสอน และตติยภูมิ ไดแก 

1.1 โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย มีการเรียนการสอนครบทุกสาขา  
1.2 โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย มีการเรียนการสอนบางสาขา  
1.3 โรงพยาบาลศูนย มีการเรียนการสอนครบทุกสาขา 
1.4 โรงพยาบาลศูนย มีการเรียนการสอนบางสาขา 
1.5 โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีการเรียนการสอนทุกสาขา 
1.6 โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีการเรียนการสอนบางสาขา 

1) 1.7 โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ไมมีการเรียนการสอน 

1.8 สถาบันเฉพาะทาง มีการเรียนการสอนบางสาขา 
   1.9 สถาบันเฉพาะทาง ไมมีการเรียนการสอน 
 กลุมที่ 2 โรงพยาบาลภาครัฐ - ทั่วไป 

 กลุมที่ 3 โรงพยาบาลภาครัฐ - ชุมชน 

 กลุมที่ 4  โรงพยาบาลเอกชน 

 

หมายเหตุ: 
1. โรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร หมายถึง โรงพยาบาลที่มีหลักสูตรแพทยศาสตร   
   บัณฑิตเปนของตนเอง 
2. มีการเรียน-สอนครบทุกสาขา หมายถึง มีการเรียนการสอนระดับ resident สาขาหลัก ครบ 5 

สาขา ไดแก 1) สูตินรีเวชกรรม 2) ศัลยกรรม 3) อายุรกรรม 4) กุมารเวชกรรม 5) ศัลยกรรมออร
โธปดิกส 

3. โรงพยาบาลศูนย/ตติยภูมิ หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการรับสงตอ (refer) ในหลายสาขา 
4. สถาบันเฉพาะทาง หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการรับสงตอ (refer) ในบางกลุมโรคหรือเฉพาะสาขา  

 
 
 
 

 
1อางอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบสารสนเทศเปรยีบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งท่ี 3 ปงบประมาณ 
2562 วันท่ี 17 สิงหาคม 2562, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

1
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รายการบัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2566 

คณะกรรมการระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ไดทบทวนรายการ
ตัวชี้วัดเปรียบเทียบโดยพิจารณาตามหลักเกณฑองคประกอบ 7 ขอ ดังนี้  

1) ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญตอคุณภาพในระบบของโรงพยาบาล 

2) ตัวชี้วัดที่สงสัญญาณชัดเจนเพ่ือการเปรียบเทียบ 

3) สามารถอางอิงไดทางวิชาการ 

4) มีประโยชนตอกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

5) มีองคประกอบท่ีมีคุณสมบัติในระดับที่ยอมรับได สำหรับการตัดสินใจเชิงการจัดการ 

6) เปนไปไดจริง และคุมคาในการเก็บขอมูลใหไดถูกตอง 

7) คำนึงถึงผลกระทบตอผูตัดสินใจและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  

ในปงบประมาณ 2565 คณะกรรมการฯ มีการทบทวนปรับปรุงและเพ่ิมรายการตัวชี้วัดเปรียบเทียบ ตาม 
“บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล ปงบประมาณ 2566” 
จำนวน 232 รายการ (จากเดิม 225 ตัวชี้วัด) โดยแบงกลุมตัวช้ีวัด เปน 5 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมตัวชี้วัดรายโรค  จำนวน  110 ตัวช้ีวัด (เดิมมี 117 ตัวช้ีวัด) 
2. กลุมตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผูปวยทีส่ำคัญ จำนวน  38 ตัวช้ีวัด (เดิมมี 36 ตัวชี้วัด) 
3. กลุมตัวชี้วัดระบบงานสำคัญ  จำนวน  57 ตัวช้ีวัด (เดิมมี 57 ตัวช้ีวัด) 
4. กลุมตัวชี้วัดสรางเสริมสุขภาพ  จำนวน  22 ตัวช้ีวัด (เดิมมี 8 ตัวชี้วัด) 
5. กลุมตัวชี้วัดกลุมโรคที่ควรรักษาแบบผูปวยนอก จำนวน  5 ตัวช้ีวัด (เดิมมี 5 ตัวชี้วัด) 
 

รายละเอียดของกลุมตัวชี้วัดเปรียบเทียบ ประกอบดวย 

1. กลุมตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D) ประกอบดวย 10 หมวด ดังนี้ 
1.1 หมวด DH: โรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease) 
1.2 หมวด DN: โรคหลอดเลือดสมอง (Neurovascular disease) 
1.3 หมวด DR: โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory disease) 
1.4 หมวด DC: โรคเรื้อรัง (Chronic disease) 
1.5 หมวด DO: โรคระบบกลามเน้ือและกระดูก (Musculoskeletal disease) 
1.6 หมวด DG: โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal disease) 
1.7 หมวด DP: โรคเก่ียวกับเด็ก (Pediatric disease) 
1.8 หมวด DS: โรคเก่ียวกับผูติดยาและสารเสพติด (Substance use disorder) 
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1.9 หมวด DE: ศูนยความเปนเลิศ (Center of excellence) 
1.10 หมวด DM: กลุมโรคสุขภาพจิต (Mental health) 

 

2. กลุมตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผูปวยท่ีสำคัญ (Care process: C) ประกอบดวย 7 หมวด ดังนี้ 
2.1 หมวด CM: การดูแลมารดาและทารก (Maternal and child health care) 
2.2 หมวด CA: การดูแลผูปวยทางดานวิสัญญี (Anesthesia care) 
2.3 หมวด CO: การดูแลผูปวยทางดานการผาตัด (Operative care) 
2.4 หมวด CG: การดูแลผูปวยทั่วไป (General care) 
2.5 หมวด CE: การดูแลผูปวยฉุกเฉิน (Emergency care) 
2.6 หมวด CI:  การดูแลผูปวยวิกฤติ (Intensive care) 
2.7 หมวด CP: การดูแลผูปวยสุขภาพจิต (Psychiatry care) 

 

3. กลุมตัวชี้วัดระบบงานสำคัญ (System: S) ประกอบดวย 8 หมวด ดังนี้ 
3.1 หมวด SI:   ระบบควบคุมและปองกันการติดเชื้อ (Infectious and prevention control system) 
3.2 หมวด SL: ระบบการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ (Laboratory system  
3.3 หมวด SH: ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource system) 
3.4 หมวด SF: ระบบบริหารการเงินการคลัง (Financial system) 
3.5 หมวด SC: ระบบบริการประชาชน (Customer service system) 
3.6 หมวด SG: ระบบอภิบาลองคกร (Governance system) 
3.7 หมวด SS: ระบบการทำใหปราศจากเชื้อ (Sterilization system) 
3.8 หมวด SM: ระบบยา (Medication system) 

 

4. กลุมตัวชี้วัดสรางเสริมสุขภาพ (Health promotion: H) ประกอบดวย 5 หมวด ดังนี้ 
4.1 หมวด HE: ตัวชี้วัดสรางเสริมสุขภาพบุคลากร (Employee health promotion) 
4.2 หมวด HC: ตัวชีว้ัดสรางเสริมสุขภาพตามกลุมบริการลูกคา (Customer health promotion) 
4.3 หมวด HD: ตัวชี้วัดสรางเสริมสุขภาพตามกลุมโรค (Disease-based health promotion) 
4.4 หมวด HP: ตัวชี้วัดสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย (Population-based health promotion) 
4.5 หมวด HH: ตัวชี้วัดสรางเสริมสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงภัยสุขภาพ (Health risk factors) 

 

5. กลุมตัวชี้วัดกลุมโรคท่ีควรรักษาแบบผูปวยนอก (Ambulatory care: A) ประกอบดวย 1 หมวด ดังนี้ 
5.1 หมวด AA: ตัวชี้วัดกลุมโรคท่ีควรรักษาแบบผูปวยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive   

     Condition) 
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วิธีการใชงานรหัสตัวชีว้ัดเปรียบเทียบ THIP 

รหัสตัวชี้วัด: ประกอบดวย  
ชุดอักษร 2 ตัวอักษร และชุดตัวเลขหลักสิบ จำนวน 2 ชุดตัวเลข (4 ตัวเลข) 

โดยมีความหมาย ดังนี้ 
 

ตัวอักษรตัวท่ี 1: หมายถึง กลุมตัวช้ีวัด  

2) D – ยอมาจาก Disease    กลุมตัวชี้วัดรายโรค  
3) C – ยอมาจาก Care process   กลุมตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผูปวยที่สำคัญ 

4) S – ยอมาจาก System    กลุมตัวชี้วัดระบบงานสำคัญ 

5) H – ยอมาจาก Health promotion  กลุมตัวชี้วัดสรางเสริมสุขภาพ 

6) A – ยอมาจาก Ambulatory care  กลุมตัวชี้วัดกลุมโรคท่ีควรรักษาแบบผูปวยนอก  
ตัวอักษรตัวท่ี 2: หมายถึง หมวดตัวชี้วัด 

 ชุดตัวเลขหลักสิบ (รหัสตัวเลข ตัวที่ 1 - 2) ชุดที่ 1: หมายถึง ประเภทตัวชี้วัด  
 ชุดตัวเลขหลักสิบ (รหัสตัวเลข ตัวที่ 3 - 4) ชุดที่ 2: หมายถึง ลำดับตัวชี้วัด  
 

ตัวอยางการใชรหัสตัวช้ีวัด 

DN0101 หมายถึง ตัวชี้วัดกลุมโรค (Disease: D) ในหมวดระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง 
(Neurovascular System: N) ประเภทตัวชี้วัดที่ 01 คือ Stroke ลำดับตัวชี้วัดที่ 01 คือ รายการตัวชี้วัด 
DN0101 รอยละการเสียชีวิตของผูปวย Stroke: Percent of mortality   

 

กลุมตัวชี้วัด หมวดตัวชี้วัด ประเภทตัวชี้วัด ลำดับตัวชี้วัด รายการตัวชี้วัด 

D N 01 01 DN0101 

กลุมตัวช้ีวัดรายโรค หมวดตัวช้ีวัด 
Neurovascular 

System 

ประเภทตัวช้ีวัด 
Stroke 

ลำดับที่ 1 รอยละการเสียชีวิตของผูปวย Stroke 

Stroke: Percent of mortality 

 

 

 

 

 

 

4
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แผนผังภาพรวม กลุมตัวชี้วัดรายโรค (Disease: D) 
หมวด ประเภท 

DH โรคหลอดเลือดหัวใจ  
(Cardiovascular disease) 

01 Acute coronary syndrome 

02 Coronary artery disease 

03 Heart failure 

04 Atrial fibrillation 

DN โรคหลอดเลือดสมอง  
(Neurovascular disease) 

01 Stroke 
02 Epilepsy 

03 Head injury 

DR โรคระบบทางเดินหายใจ  
(Respiratory disease) 

01 Pneumonia 

02 Tuberculosis  

03 Asthma 

04 COPD 

DC โรคเรื้อรัง (Chronic disease) 01 Diabetes mellitus 

02 Hypertension  

03 HIV 

04 Cancer 
05 Chronic kidney disease 

 

DO โรคระบบกลามเนื้อและกระดูก 
(Musculoskeletal disease) 

01 Femur 

02 Hip arthroplasty 

03 Knee arthroplasty  

DG โรคระบบทางเดินอาหาร 
(Gastrointestinal disease) 

01 Upper gatrointestinal hemorrhage 

02 Appendicitis 

 

DP โรคเก่ียวกับเด็ก  
(Pediatric disease) 

01 Diabetes in children and adolescents 

DS โรคเก่ียวกับผูติดยาและสารเสพติด 
(Substance use disorder) 

01 Metamphetamine group 

02 Alcohol group 

03 Tobacco group 

04 Opioid group 

5
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หมวด ประเภท 
DE ศูนยความเปนเลิศ  

(Center of Excellence) 
01 Breast cancer 

05 Stem cell transplantation 

08 Thalassemia 

12 Cleft lip – cleft palate and craniofacial 

disease 

13 Infertility 

14 Gastrointestinal scopy  

16 Conductive and sensorineural hearing loss 

DM กลุมโรคสุขภาพจิต  
(Mental Health) 

01 Global developmental delay (GDD) 

02 Autism spectrum disorder (ASD) 

03 Cerebral palsy 

04 Children and adolescent psychiatry 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 

1. บัญชีตัวช้ีวัดรายโรค (Disease: D) 
1.1 หมวด DH: Cardiovascular disease (Heart disease: H) 

1.1.1 DH01 Acute coronary syndrome (ACS) 

รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
DH0101 รอยละการเสียชีวิตของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

Acute coronary syndrome: Percent of mortality 
39 

DH0101.1 รอยละการเสียชีวิตของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ยกขึ้น (STEMI) 

Acute coronary syndrome (STEMI): Percent of mortality 

40 

DH0101.2 รอยละการเสียชีวิตของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ไมยกขึ้น (NSTE-ACS) 

Acute coronary syndrome (NSTE-ACSI): Percent of mortality 

41 

DH0102 รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ไดรับยา Aspirin ภายใน 24 
ชั่วโมงเม่ือมาถึงโรงพยาบาล 

Acute coronary syndrome: Percent of patient receiving Aspirin within 
24 hours of arrival 

42 

DH0103 รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ไดรับการสั่งยา Aspirin เมื่อ
จำหนายออกจากโรงพยาบาล  
Acute coronary syndrome: Percent of Aspirin prescribed at discharge 

43 

DH0104 รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มี LVSD และไดรับยา ACE 

inhibitors หรือ ARB 

Acute coronary syndrome: Percent of ACE inhibitors or ARB received 
for patient who have LVSD 

44 

DH0105 รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่สูบบุหรี่และไดรับการแนะนำใหงด
บุหรี่ระหวางการอยูโรงพยาบาล 

Acute coronary syndrome: Percent of smoking cessation advice given 

46 

DH0106 รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ไดรับยา Beta-blocker ระหวาง
รับไวรักษาในโรงพยาบาล 

Acute coronary syndrome: Percent of Beta-blocker receiving during 
hospital admitted  

47 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
DH0107 รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ไดรับการสั่งยา Beta-blocker 

เมื่อจำหนายจากโรงพยาบาล 

Acute coronary syndrome: Percent of Beta-blocker prescribed at 
discharge 

48 

DH0108 ระยะเวลาเฉล่ียท่ีผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทีไ่ดรับการทำ EKG เมื่อ
มาถึงโรงพยาบาล 
Acute coronary syndrome: Average door to EKG time 

49 

DH0109 ระยะเวลาเฉล่ียท่ีผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมาถึงโรงพยาบาลจน
ไดรับการสงตอ 

Acute coronary syndrome: Average door to refer time 

50 

DH0110 รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกขึ้น 
(STEMI) ที่ไดรับ Primary Percutaneous Coronary Intervention (PPCI) 

ภายใน 120 นาที หรือ Fibrinolytic agent ภายใน 30 นาทีเมื่อแรกรับ 
Acute coronary syndrome: Percent of Primary Percutaneous Coronary 
Intervention (PCI) given within 120 minutes or received Fibrinolytic 
agent within 30 minutes of arrival 

51 

DH0111 รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน  
Acute coronary syndrome: Percent of unplanned re-admission within 
28 days after last discharge 

53 

DH0112 ระยะเวลาวันนอนเฉล่ียผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

Acute coronary syndrome: Average length of stay  
 

54 

DH0113 รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกขึ้น 
(STEMI) ที่ไดรับ Fibrinolytic agent ภายใน 30 นาทีเม่ือมาถึงโรงพยาบาล 
Acute coronary syndrome: Percent of time to Fibrinolytic 
administration agents within 30 minutes of arrival 

55 

1.1.2 DH02 Coronary Artery Disease (CAD) 
DH0201 รอยละการเสียชีวิตของผูปวยท่ีทำ Coronary Artery Bypass Graft (CABG)  

Coronary Artery Bypass Graft (CABG): Percent of mortality 
57 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
DH0202 รอยละการไดรับยาปฏิชีวนะแบบปองกันในการผาตัด Coronary Artery Bypass Graft 

(CABG)  

Coronary Artery Bypass Graft (CABG): Percent of patient who received 
antibiotic prophylaxis 

58 

DH0203 รอยละการติดเชื้อแผลผาตัด Coronary Artery Bypass Graft (CABG) 

Coronary Artery Bypass Graft (CABG): Percent of surgical site Infection  
59 

DH0204 รอยละการเสียชีวิตของผูปวยท่ีทำ CABG ภายใน 30 วันหลังรับการรักษาแบบ
ผูปวยในวันแรก 
Coronary Artery Bypass Graft (CABG): percent of 30-days hospital 
mortality  

60 

1.1.3 DH03 Heart Failure (HF) 
DH0301 รอยละผูปวยในที่มีหัวใจลมเหลวที่เปน Heart Failure Reduced Ejection  

Fraction (HFREF) ไดรับยา Angiotensin II Converting Enzyme 

inhibitors (ACEIs) หรือ Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs) หรือ  
Mineralocorticoid Receptor Antagonists (MRA) 

Heart failure: Percent of patient with Heart Failure Reduced Ejection 
Fraction (HFREF) received Angiotensin II Converting Enzyme inhibitors 
(ACEIs) or Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs) or Mineralocorticoid 
Receptor Antagonists (MRA) 

61 

DH0302 รอยละของผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจลมเหลวท่ีสูบบุหรี่ไดรับการแนะนำใหงดบุหรี่ 
ระหวางการอยูโรงพยาบาล 

Heart failure: Percent of smoking cessation advice given 

63 

1.1.4 DH04 Atrial fibrillation (AF) 
DH0401 รอยละของผูปวย Atrial fibrillation ไดรับยา Warfarin มีระดับ INR ตาม

เปาหมายการรักษา 
Atrial fibrillation: Percent of patient received Warfarin within target 
dose 

64 

DH0402 รอยละของการเกิด Adverse event (major bleeding) ของผูปวย Atrial 

fibrillation ที่ไดรับยา Warfarin  

Atrial Fibrillation: Percent of major bleeding (intracranial hemorrhage 

66 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
and hemorrhage need blood transfusion) 

1.2 หมวด DN: Neurovascular Disease (N) 

1.2.1 DN01 Stroke 

DN0101 รอยละการเสียชีวิตของผูปวย Stroke  

Stroke: Percent of mortality 
67 

DN0102 รอยละผูปวยโรคสมองขาดเลือดที่ไดรับยาตานเกล็ดเลือด (antiplatelet) 

ภายใน 2 วัน หลังเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

Ischemic stroke: Percent of patient receiving Antiplatelet within 2 
days of hospital admission 

68 

DN0103 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ไดรับการสั่งยาตานเกล็ดเลือด 
(Antiplatelet) หรือยาตานภาวะแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) ขณะ
จำหนายออกจากโรงพยาบาล 

Ischemic stroke: Percent of Antiplatelet or Anticoagulant therapy prescribed 
at discharge 

69 

DN0104 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่มีภาวะหัวใจหองบนเตนระริกหรือ
หัวใจหองบนเตนระรัวไดรับยาตานภาวะแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant)  

Ischemic stroke: Percent of patient with Atrial fibrillation/Flutter 
receiving Anticoagulation therapy 

70 

DN0105 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับความรูในขณะอยูที่โรงพยาบาล 

Stroke: Percent of patients who were given stroke education during 
their hospital stay 

71 

DN0106 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับการประเมินและไดรับการรักษาดานเวช
ศาสตรฟนฟูเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ ภายใน 72 ชั่วโมง  
Stroke: Percent of treatment, physiotherapy or rehabilitation in stroke 
or paralytic syndrome within 72 hours 

72 

DN0107 รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวย Stroke ดวยโรคหลอดเลือดสมอง
เดิม ภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน 

Stroke: Percent of unplanned re-admission of stroke within 28 days 

73 

DN0109 ระยะเวลาวันนอนเฉล่ียของผูปวย Stroke 

Stroke: Average length of stay  
 

74 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
DN0110 รอยละผูปวย Ischemic Stroke ที่ไดรับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 

นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 
Ischemic Stroke: Percent of time to Thrombolytic administration 
agents within 60 minutes of arrival  

75 

1.2.2 Epilepsy: ยังไมมรีายการตัวชี้วัดใหเปรียบเทียบ 
1.2.3 DN03 Head Injury 

DN0301 รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวยที่ทำ Craniotomy โดยมีสาเหตุ
จากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน 

Head Injury: Percent of unplanned re-admission of Craniotomy within 
28 days 

76 

DN0302 รอยละของผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะท่ีเสียชีวิตภายใน 48 ช่ัวโมง ภายหลังการ
บาดเจ็บ (เฉพาะผูปวยบาดเจ็บตอสมอง) 
Head Injury: Percent of mortality within 48 hours 

77 

DN0303 รอยละการผาตัดสมองในผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะท่ีมี Intracranial Injury 

Head Injury: Percent of patient underwent craniotomy for Intracranial 
injury  

78 

1.3 หมวด DR: Respiratory disease (R) 

1.3.1 DR01 Pneumonia 

DR0101 รอยละการเสียชีวิตหลังจากเขารับการรักษาของผูปวยโรคปอดบวม 

Pneumonia: Percent of mortality after hospital admission  
 

79 

DR0102 รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวยโรคปอดบวมภายใน 28 วันหลัง
โดยไมไดวางแผน 

Pneumonia: Percent of unplanned re-admission within 28 days after 
last discharge 

80 

DR0103 รอยละผูปวยโรคปอดบวมไดรับคำแนะนำใหอดหรือเลิกบุหรี่ ระหวางอยูใน
โรงพยาบาล 

Pneumonia: Percent of smoking cessation advice given 

81 

1.3.2 DR02 Mycobacterium Tuberculosis (TB) 

DR0201 รอยละการเสียชีวิตของผูปวยวัณโรคปอดในชวง 12 เดือน 82 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
TB: Percent of mortality during 12 months 

DR0202 รอยละของผูติดเช้ือเอชไอวี ไดรับการคัดกรองวัณโรคปอด 

TB: Percentage of people living with HIV having a TB screening 
83 

DR0203 รอยละความสำเร็จการรักษาวัณโรค 

TB: Percent of treatment success 
84 

DR0204 รอยละผูปวยวัณโรคไดรับการตรวจคัดกรอง HIV 

TB: Percent of TB having a HIV screening 
85 

DR0205 รอยละผูปวยวัณโรคที่มีผลเลือดเอชไอวีบวกไดรับการรักษาดวย 

Antiretroviral therapy (ART) 

TB: Percent of HIV-positive TB patients started on Antiretroviral 
therapy (ART) 

86 

1.3.3 DR03 Asthma 

DR0301 รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวย Asthma ภายใน 28 วัน โดยไมได
วางแผน 

Asthma: Percent of unplanned re-admission within 28 days after last 
discharge 

87 

DR0302 รอยละผูปวย Asthma ไดรับคำแนะนำใหอดหรือเลิกบุหร่ี ระหวางอยูใน
โรงพยาบาล 

Asthma: Percent of smoking cessation advice given 

88 

1.3.4 DR04 COPD 

DR0401 รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวย COPD ภายใน 28 วัน โดยไมได
วางแผน 

COPD: Percent of unplanned re-admission into the hospital within 28 
days after last discharge 

89 

DR0403 รอยละการเสียชีวิตจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
COPD: Percent of mortality 

90 

DR0404 รอยละของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่ 
COPD: Percent of patient with ongoing smoking 

91 

1.4 หมวด DC: Chronic disease (C) 

1.4.1 DC01 Diabetes mellitus (DM) 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
DC0103 รอยละของผูปวยเบาหวานไดรับการคัดกรองเบาหวานเขาจอประสาทตา 

DM: Percent of diabetic retinopathy screening  
92 

DC0107 รอยละผูปวยเบาหวานไดรับการตัดขาจากภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน 

DM: Percent of lower-extremity amputation among patients with 
diabetes 

93 

DC0108 รอยละของผูปวยเบาหวานผูใหญท่ีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดดี 
DM: Percent of good controlled of blood sugar in adult 

94 

DC0108.1 รอยละของผูปวยเบาหวานผูใหญอายุเกินกวา 60 ปท่ีควบคุมระดับน้ำตาลใน
เลือดไดดี 
DM: Percent of good controlled of blood sugar in adult aged ≥ 60 
years old  

95 

DC0108.2 รอยละของผูปวยเบาหวานผูใหญท่ีอายุต่ำกวา 60 ปท่ีควบคุมระดับน้ำตาลใน
เลือดไดดี 
DM: Percent of good controlled of blood sugar in adult aged < 60 
years old    

96 

1.4.2 DC02 Hypertension (HT) 

DC0201 รอยละผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตไดดี 
HT: Percent of good controlled of blood pressure 

97 

DC0201.1 รอยละผูปวยความดันโลหิตสูงอายุนอยกวา 65 ป ที่ควบคุมความดันโลหิตไดดี 
HT: Percent of good controlled of blood pressure of patient aged  
< 65 years old 

98 

DC0201.2 รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงอายุเกินกวา 65 ป ที่ควบคุมความดันโลหิต
ไดดี 
 HT: Percent of good controlled of blood pressure of patient aged  
≥ 65 years old  

99 

1.4.3 DC03 HIV 

DC0301 รอยละของผูติดเช้ือเอชไอวีที่กินยาตานไวรัส ไดรับการตรวจ Viral load (VL) 

อยางนอย 1 ครั้งตอป 
HIV: Percent of people living with HIV with at least one test viral load 
(VL) after ARV treatment 
 

10 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
DC0302 รอยละของผูติดเช้ือเอชไอวีที่มี Viral load (VL) < 50 copies/ml หลังจากกิน

ยาตานไวรัสมาแลว 12 เดือน 

HIV: Percent of people living with HIV with viral load (VL) < 50 
copies/ml after ARV treatment 12 months ago 

101 

DC0306 รอยละของผูติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

HIV:  Percent of people living with HIV screening PAP smear 
102 

DC0307 รอยละของผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมที่ไดรับการตรวจคัดกรองโรคซิฟลิส 
HIV:  Percent of people living with HIV newly registered who were 
tested for syphilis 

103 

DC0308 รอยละของผูติดเช้ือเอชไอวี/เอดสที่ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส ณ ปจจุบัน 
HIV: Percent of people living with HIV who were currently receiving 
antiretroviral therapy  

104 

DC0309 รอยละของผูติดเช้ือเอชไอวีรายใหมที่มีขอบงช้ีในการรับยาปองกันวัณโรค 
(Tuberculosis preventive therapy: TPT) ไดรับยา TPT  

HIV: Percent of newly diagnosed people living with HIV were receiving 
tuberculosis preventive therapy 

105 

1.4.4 DC04 Cancer 

DC0401 รอยละการเสียชีวิตของผูปวยโรคมะเร็ง 
Cancer: Percent of mortality 

106 

DC0402 รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลกอนวันนัดโดยไมไดวางแผนของผูปวยมะเร็ง 
Cancer: Percent of unplanned re-admission 

107 

DC0403 รอยละการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งตับ 

Liver Cancer: Percent of mortality 
108 

1.4.5 DC05 Chronic kidney disease (CKD) 

DC0501 รอยละของผูปวยโรคไตเร้ือรังท่ีสามารถชะลอความเส่ือมของไตไดตามเปาหมาย 
CKD: Percent of patients who achieve the kidney function 
deterioration delayed target 

109 

DC0502 รอยละของผูปวยโรคไตเร้ือรังท่ีไดรับยา ACEIs หรือ ARBs 

CKD: Percent of patients who are receiving ACEIs or ARBs 
 

111 

1.5 หมวด DO: Musculoskeletal disease (O) 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 

1.5.1 DO01 Femur: ยังไมมีรายการตัวชี้วัดใหเปรียบเทียบ 

1.5.2 DO02 Hip 

DO0202 รอยละของผูปวยผาตัดเปล่ียนขอสะโพก ไดรับ Prophylactic antibiotic  

Hip arthroplasty: Percent of patients who received antibiotic 
prophylaxis in Hip arthroplasty 

113 

DO0204 รอยละการติดเชื้อแผลผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกภายใน 1 ป 
Hip arthroplasty: Percent of hip arthroplasty associated infection 
within 1 Year 

114 

DO0205 รอยละการติดเชื้อแผลผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกภายใน 90 วัน 
Hip arthroplasty: Percent of hip arthroplasty associated infection 
within 90 days 

115 

1.5.3 DO03 Knee 

DO0302 รอยละของผูปวยผาตัดเปล่ียนขอเขา ไดรับ Prophylactic Antibiotic  

Knee Arthroplasty: Percent of patients who received antibiotic 
prophylaxis 

116 

DO0303 รอยละการติดเชื้อในขอเขาหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาภายใน 1 ป 
Knee Arthroplasty: Percent of surgical infection within 1 year 

117 

DO0304 รอยละการติดเชื้อในขอเขาหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาภายใน 90 วัน 

Knee Arthroplasty: Percent of surgical infection within 90 days 
118 

1.6 หมวด DG: Gastrointestinal disease (G) 

1.6.1 DG01 Upper GI Hemorrhage (UGIH) 

DG0101 รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวย Upper GI Hemorrhage ภายใน 
28 วัน โดยไมไดวางแผน 
Upper Gastrointestinal Hemorrhage (UGIH): Percent of unplanned     
re-admission into the hospital within 28 days after last discharge    

119 

DG0102 ระยะเวลาวันนอนเฉล่ียผูปวย Upper GI Hemorrhage (UGIH) 

Upper Gastrointestinal Hemorrhage (UGIH): Average length of stay 
120 

1.6.2 DG02  Appendicitis 

DG0201 รอยละการเกิดไสติ่งทะลุในผูปวยโรคไสติ่งอักเสบ 

Acute Appendicitis: Percent of abruption 
121 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
DG0202 รอยละการเสียชีวิตจากไสติ่งอักเสบ 

Acute Appendicitis: Percent of mortality 
122 

1.7 หมวด DP: Pediatric Disease (P) 

1.7.1 DP: Diabetes in child and adolescent (DP) 

DP0101 รอยละของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุนอายุนอยกวา 18 ปท่ี
ควบคุมระดับน้ำตาลไดดี 
Diabetes in child and adolescent: Percent of good controlled of 
blood sugar (age < 18 years) 

123 

1.8 หมวด DS: Substance Use Disorder (S) 

1.8.1 DS01 Methamphetamine Group 

DS0101 รอยละของผูติดยาเสพติดกลุม Methamphetamine โดยรวมที่หยุดเสพ
ตอเนื่อง 3 เดือน 

Methamphetamine Group: 3 months total remission rate 

125 

1.8.2 DS02 Alcohol Group 

DS0201 รอยละของผูติดสุราโดยรวม ที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน 

Alcohol Group: 3 months total remission rate 
126 

1.8.3 DS03 Tobacco Group 

DS0301 รอยละของผูติดยาสูบโดยรวม ที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน 

Tobacco Group: 3 months total remission rate 
127 

1.8.4 DS04 Opioid Group 

DS0401 อัตราคงอยูในการบำบัดรักษา 1 ป ดวยเมทาโดนระยะยาวของผูติดสารเสพติดใน
กลุม Opioid 

Opioid Group: 1 year retention rate of opioid in methadone 
maintenance program 

128 

1.9 หมวด DE: Center of excellence (E) 

1.9.1 DE01 Breast cancer 

DE0101 ระยะเวลาการรอตรวจภายหลังการสงปรึกษาของผูปวยที่มีผลเมมโมแกรมตั้งแต 
BI-RADS 4 ขึ้นไป  

Breast Cancer: Consultation time in patient with BIRADS 4 or greater 
mammography result 

129 



BY NC SA Thailand Hospital Indicator Program: THIP BENCHMARK KPI DICTIONARY 2023

T
H
I
P

17

รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
DE0103 รอยละการตรวจพบผูปวยมะเร็งเตานมระยะแรก Stage 1, 2  

Breast Cancer: Percent of early diagnosis of stage 1, 2 
130 

1.9.2 DE02  Laryngeal cancer 

1.9.3 DE03  Thyroid cancer 

1.9.4 DE04  Colon cancer 

1.9.5 DE05 Stem cell transplantation 

DE0501 อัตราการปลูกถายติด (Engraftment) ของผูปวย Stem cell 

tranplantation ภายใน 45 วัน หลังการปลูกถายไขกระดูก 
Stem Cell Transplantation: Engraftment rate within 45 days 

131 

1.9.6 DE06  Leukemia 

1.9.7 DE07  Hemophilia 

1.9.8 DE08  Thallassemia 

DE0801 รอยละของผูปวย Transfusion Dependent Thalassemia (TDT)  ที่อายุ
มากกวา 2 ปและถึง 15 ป มีภาวะธาตุเหล็กเกิน (Serum ferritin > 1000 

ug/L) ที่ไดรับยาขับธาตุเหล็ก  

TDT in Pediatrics Patient: Percent of received iron chelator in patient 
with iron overload (serum ferrous > 1000 ug/L) 

132 

1.9.9 DE09  Kidney transplant 

1.9.10 DE10  Liver transplant 

1.9.11 DE11 Trauma (severe head injury) 

1.9.12 DE12  Cleft lip – Cleft palate and craniofacial disease 

DE1201 รอยละผูปวยที่เขารับการผาตัดซอมแซมปากแหวงตามเกณฑชวงอายุไมเกิน 6 เดือน  

Cleft Lip: Percent of patients who had cleft lip repair with under 6 
months of age  

133 

DE1202 รอยละผูปวยที่เขารับการผาตัดซอมแซมเพดานโหวตามชวงอายุไมเกิน 18 

เดือน  

Cleft Palate: Percent of patients who had cleft Palate repair with 
under 18 months of age  

134 

1.9.13 DE13  Infertility 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
DE1301 อัตราการตั้งครรภตอรอบการใสตัวออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและ

ยายตัวออนรอบสด (กลุมอายุนอยกวา 34 ป)  
Infertility: Clinical pregnancy rate per Embryo Transfer following 
IVF/ICSI and Fresh embryo transfer (age < 34 years) 

135 

DE1302 อัตราการต้ังครรภตอรอบการใสตัวออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและ
ยายตัวออนรอบสด (กลุมอาย ุ34 - 39 ป)  
Infertility: Clinical pregnancy rate per embryo transfer following 
IVF/ICSI and fresh embryo transfer (age 34 - 39 Years) 

136 

DE1303 อัตราการต้ังครรภตอรอบการใสตัวออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและ
ยายตัวออนรอบสด (กลุมอาย ุ40 ปขึ้นไป)  

Infertility: Clinical pregnancy rate per embryo transfer following 
IVF/ICSI and fresh embryo transfer (age > 40 years) 

137 

DE1304 อัตราการต้ังครรภตอรอบการใสตัวออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและ
ยายตัวออนรอบแชแข็ง (กลุมอายุนอยกวา 34 ป)  
Infertility: Clinical pregnancy rate per embryo transfer following 
IVF/ICSI and frozen embryo transfer (age < 34 years) 

138 

DE1305 อัตราการต้ังครรภตอรอบการใสตัวออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและ
ยายตัวออนรอบแชแข็ง (กลุมอายุ 34 - 39 ป) 
Infertility: Clinical pregnancy rate per embryo transfer following 
IVF/ICSI and frozen embryo transfer (age 34 - 39 years) 

139 

DE1306 อัตราการต้ังครรภตอรอบการใสตัวออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและ
ยายตัวออนรอบแชแข็ง (กลุมอายุ 40 ปขึ้นไป) 

Infertility: Clinical pregnancy rate per embryo transfer following 
IVF/ICSI and frozen embryo transfer (age > 40 years) 

140 

1.9.14 DE14  Gastrointestinal Scopy 
DE1401 รอยละผูปวย Upper GI Hemorrhage (UGIH) ไดรับการสองกลองภายใน 24 

ชั่วโมง  
Upper Gastrointestinal Hemorrhage (UGIH): Percent of patients who 
had underwent EGD within 24 hours 

141 

DE1402 รอยละผูปวย Upper GI Hemorrhage (UGIH) กลุม High Risk ไดรับการสอง
กลองทางเดินอาหารสวนตน ภายใน 24 ชั่วโมง  

142 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
Upper Gastrointestinal Hemorrhage (UGIH): Percent of high risk 
patients who had underwent EGD within 24 hours 

DE1403 รอยละผูปวย Non-variceal UGIH สามารถหยุดเลือดดวยวิธีการสองกลองได
สำเร็จ  

Non-variceal Upper Gastrointestinal Hemorrhage (UGIH): Percent of 
hemostatic success by endoscopic approach 

144 

DE1404 รอยละผูปวยที่เกิดภาวะเลือดออกซ้ำจากแผลในระบบทางเดินอาหารสวนตน
ภายหลังจากการหยุดเลือดดวยการสองกลอง  
Upper Gastrointestinal Hemorrhage (UGIH): Recurrent rates of UGIH 
after upper endoscopic treatment 

146 

DE1405 อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากการสองกลองทางเดินอาหารสวนตนเพื่อรักษา UGIH  

Upper Gastrointestinal Hemorrhage (UGIH): Complication rates of  
upper endoscopic treatment 

148 

1.9.15 DE15  End of life care 

1.9.16 DE16  Conductive and sensorineural hearing loss 
DE1601 รอยละของทารกแรกเกิดที่ไดรับการตรวจคัดกรองการไดยิน ภายใน 30 วัน 

New born: Percent of hearing screening within 30 days 
149 

1.10 หมวด DM: Mental Health (M) 

1.10.1 DM01 Global developmental delay (GDD) 
DM0101 รอยละเด็กพัฒนาการลาชารอบดาน (Global development delay: GDD) 

มีพัฒนาการดีขึ้น 
GDD: Percent of children with global development delay that 
improved after intervented 

150 

DM0102 รอยละเด็กพัฒนาการลาชารอบดาน (Global development delay: GDD) 

มีพัฒนาการดีขึ้น จากการประเมินโดยใชเครื่องมือ TEDA4I 

GDD: Percent of children with Global development delay that 
improved after intervented with TEDA4I 

151 

DM0103 รอยละเด็กพัฒนาการลาชารอบดาน (Global development delay: GDD) 

คงอยูในระบบการศึกษาไดอยางนอย 1 ป 
152 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
GDD: Percent of children with global developmentd delay that are 
included in educational system for at least 1 year 

1.10.2 DM02 Autism spectrum disease (ASD) 
DM0201 รอยละเด็กออทิสติกมีพัฒนาการดานภาษาและสังคมดีขึ้น 

ASD: Percent of children with autism spectrum disorder (ASD) with 
social and communication skills improvement 

153 

DM0202 รอยละเด็กออทิสติกมีพัฒนาการดานภาษาและสังคมดีขึ้น จากการประเมินโดย
ใชเครื่องมือ TEDA4I 

ASD: Percent of children with autism spectrum disorder (ASD) with 
social and communication skills improvement with TEDA4I 

154 

DM0203 รอยละเด็กออทิสติกคงอยูในระบบการศึกษาไดอยางนอย 1 ป 
ASD: Percent of children with autism spectrum disorder (ASD) that are 
included in educational system for at least 1 year 

155 

1.10.3 DM03 Cerebral palsy 
DM0301 รอยละผูปวยเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy) มีพัฒนาการดีขึ้น  

Cerebral Palsy: Percent of children with cerebral palsy that improved 
after intervented 

156 

DM0302 รอยละผูปวยเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy) มีพัฒนาการดีขึ้น จากการ
ประเมินโดยใชเครื่องมือ TEDA4I 
Cerebral Palsy: Percent of children with cerebral palsy that improved 
after intervented 

157 

1.10.4 DM04 Child and adolescent psychiatry 
DM0401 รอยละผูปวยเด็กสมาธิสั้นรายใหมอาการดีขึ้นภายใน 6 เดือน 

Child and adolescent psychiatry: Percent of children with Attention-

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) improved after intervented for 6 
months 

158 

DM0402 รอยละผูปวยเด็กซึมเศราอาการดีขึ้นภายใน 6 เดือน 
Child and adolescent psychiatry: Percent of children and adolescents 
with Major Depressive Disorder (MDD) improved after intervented for 
6 months 

159 
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แผนผังภาพรวม กลุมตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผูปวยท่ีสำคัญ (Care process: C) 
หมวด ประเภท 

CM การดูแลมารดาและทารก 
(Maternal and Child health 

care) 

01 Maternal Health Care Process 

02 Child Health Care Process 

CA การดูแลผูปวยทางดานวิสัญญี 
(Anesthesia care) 

01 Anesthesia Care Process 

 

CO การดูแลผูปวยทางดานการผาตัด 
(Operative care) 

01 Operative Care Process 

 

CG การดูแลผูปวยท่ัวไป (General 

care) 
01 Pressure Ulcer Care Process 

 

CE การดูแลผูปวยฉุกเฉิน (Emergency 

care) 
01 ER Care Process 

 

CI การดูแลผูปวยวิกฤติ 

(Intensive care) 

01 Sepsis Care Process 

 

CP การดูแลผูปวยจิตเวช 

(Psychiatric care) 

01 Child and Adolescent Psychiatry 

02 Pediatric Neurodevelopmental Disorder 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 

2. บัญชีตัวช้ีวัดกระบวนการดูแลผูปวยท่ีสำคญั (Care process: C) 

2.1 หมวด CM: Maternal and child health care process (M) 

2.1.1 CM01 Maternal health care process 
CM0101 สัดสวนการตายของมารดาจากการต้ังครรภ และ/หรือการคลอด (ตอแสนทารก

เกิดมีชีพ) 
Maternal: Mortality rate of mother from pregnancy and/or labour 
(1:100,000) 

160 

CM0104 รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูคลอด Caesarean section ภายใน 
28วัน โดยไมไดวางแผน 

Maternal: Percent of unplanned re-admission of caesarean section 
within 28 days 

162 

CM0105 ระยะเวลาวันนอนเฉล่ียของผูคลอดโดยการผาตัดคลอดทางหนาทอง 
Maternal: Average length of stay of caesarean section 
 

163 

CM0107 รอยละการตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันกรณีคลอดทางชองคลอด 

Maternal: Percent of immediate postpartum hemorrhage (Vaginal 
delivery) 

164 

CM0109 รอยละการชักขณะตั้งครรภ คลอดหรือหลังคลอด 
Maternal: Percent of eclampsia in pregnancy induce Hypertension 

165 

CM0110 อัตราหญิงต้ังครรภที่มีภาวะเบาหวาน 
Maternal: Percent of gestational DM 

166 

CM0116 รอยละการไดรับ Prophylactic antibiotic ในการผาตัด Abdominal 

hysterectomy  

Maternal: Percent of patients who received antibiotic prophylaxis in 
abdominal hysterectomy 

167 

CM0117 รอยละการติดเชื้อแผลผาตัด Abdominal hysterectomy  

Maternal: Percent of abdominal hysterectomy associated infection 
168 

CM0118 รอยละการผาตัดคลอดบุตรปฐมภูมิของโรงพยาบาล 

Maternal: Percent of primary cesarean section 
169 

CM0119 รอยละการผาตัดคลอดบุตรท้ังหมดของโรงพยาบาล 170 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
 Maternal: Percent of overall cesarean section 

2.1.2 CM02 Child health care process 
รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 

CM0201 อัตราการตายปริกำเนิด (อายุครรภตั้งแต 24 สัปดาห) 
Child: Perinatal mortality rate (24 weeks) 

171 

CM0202 อัตราการตายปริกำเนิด (อายุครรภตั้งแต 28 สัปดาห) 
Child: Perinatal mortality rate (28 weeks) 

172 

CM0203 อัตราการตายของทารกแรกเกิด 

Child: Neonatal mortality rate 
173 

CM0204 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 

Child: Birth asphyxia rate 
174 

CM0205 อัตราการขาดออกซิเจนรุนแรงในทารกแรกเกิด 

Child: Severe birth asphyxia rate 
175 

CM0206 รอยละทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกวา 2,500 กรัม 

Child: Percent of low birth weight < 2500 grams 
176 

CM0207 รอยละการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกวา 1,000 กรัม 
ภายใน 28วัน 

Child: Percent of neonatal mortality with birth weight < 1,000 grams 
within 28 days 

177 

CM0208 รอยละการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,000-1,499 กรัม 
ภายใน 28 วัน 

Child: Percent of neonatal mortality with birth weight between 1,000 
- 1,499 grams within 28 days 

178 

 CM0209 รอยละการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,500 - 2,499 
กรัม ภายใน 28 วัน 

Child: Percent of neonatal mortality with birth weight between 1,500 
- 2,499 grams within 28 days 

179 

 

 



Thailand Hospital Indicator Program: THIP BENCHMARK KPI DICTIONARY 2023 BY NC SA

T
H
I
P

24

รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 

2.2 หมวด CA: Anesthesia care process (A) 

2.2.1 CA01 Anesthesia care process 
CA0101 อัตราการเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนระหวางผาตัดในผูปวยที่มีระดับ ASA 

physical status I, II กอนผาตัด 

Anesthesia: Intra-operative cardiac arrest ASA physical status I, II 

180 

CA0102 รอยละของการเย่ียมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึกในผูปวยในท่ีรับการ
ผาตัดแบบไมฉุกเฉิน 

Anesthesia: Percent of pre-anesthetic visit elective in-patient cases 

181 

CA0103 รอยละของผูปวยท่ีรับการใหยาระงับความรูสึกที่ไดรับการดูแลในหองพักฟน 

Anesthesia: Percent of patients observed in recovery room 
182 

CA0104 รอยละของผูปวยไดรับการใสทอหายใจซ้ำภายใน 2 ชั่วโมงหลังการถอดทอ
หายใจ 

Anesthesia: Percent of re-intubation within 2 hours after extubation 

183 

CA0105 รอยละของผูปวยท่ีดมยาสลบไดรับการเฝาระวังระดับกาซคารบอนไดออกไซดใน
ลมหายใจออก 

Anesthesia: Percent of using capnometry during general anesthesia 

184 

2.3 หมวด CO: Operative Care Process (O) 

2.3.1 CO01 Operative Care Process 
CO0101 รอยละของการใชแบบตรวจสอบเพ่ือความปลอดภัยของผูปวยเมื่อมารับการ

ตรวจรักษาในหองผาตัด 

Operation: Percent of using surgical safety check list 

185 

CO0105 รอยละการเสียชีวิตของผูปวยผาตัดใน 24ชั่วโมง 
Operation: Percent of peri-operative mortality within 24 hours 

186 

CO0107 รอยละการผาตัดซ้ำ 
Operation: Percent of re-operation 

187 

2.4 หมวด CG: General care process (G) 

2.4.1 CG01 Pressure ulcer/injury care process 
CG0101 อัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล 

Pressure Ulcer/Injury: Rate of Pressure ulcer 
 

188 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
CG0102 อัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาลในผูปวยกลุมเสี่ยง 

Pressure Ulcer/Injury: Rate of Pressure ulcer in risk patients 
 

190 

CG0103 อัตราความชุกของแผลกดทับ 

Pressure Ulcer/Injury: Hospital-acquired pressure ulcer/Injury 

 

191 

CG0104 อัตราความชุกของแผลกดทับที่เกิดในโรงพยาบาล 
Pressure Ulcer/Injury: Hospital-acquired pressure ulcer/Injury (HAPI) rate 

 

193 

2.5 หมวด CE: Emergency care process (E) 

2.5.1 CE01 ER care process 
CE0101 รอยละผูปวยหองฉุกเฉินที่มีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตไดรับยาตานจุลชีพ ภายใน 3 ชั่วโมง 

Sepsis: Percent of broad-spectrum antibiotic receiving within 3 hours 
 

194 

CE0102 คาเฉล่ียระยะเวลาการเขารับ-ออกจากบริการของผูปวยที่มารับบริการที่หองฉุกเฉิน 

ER: Average Emergency Department (ED) TIME-IN, TIME-OUT 

 

195 

CE0103 รอยละของผูปวยฉุกเฉินมากท่ีไดรับบริการที่หองฉุกเฉินระยะเวลาภายใน 60 นาที 
ER: Percent of Emergency patients recieveing emergency service (ED 
TIME-IN, TIME-OUT) within 60 minutes 

197 

CE0104 รอยละผูปวยหองฉุกเฉิน ที่มีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตไดรับยาตานจุลชีพภายใน 1 ชั่วโมง 
Sepsis: Percent of broad-spectrum antibiotic received within 1 hour in 
emergency room 

198 

2.6 หมวด CI: Intensive care process (I) 

2.6.1 CI01 Sepsis care process 

CI0101 รอยละการเสียชีวิตของผูปวยในจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 

Sepsis: Percent of mortality 

 

199 

2.7 หมวด CP: Psychiatric Care Process (M) 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 

2.7.1 CP01 Child and adlescent psychiatric care process 
CP0101 รอยละผูปกครองของเด็กสมาธิสั้น/LD/MDD รายใหมที่มารับการบำบัดรักษาใน

รอบ 6 เดือน และมารับการรักษาตามนัด 
Percent of carers of children with ADHD/LD/MDD having good 
compliance to treatment  

200 

2.7.2 CP02 Neurodevelopmental disorder care process 
CP0201 รอยละเด็กที่สงสัยโรคในกลุมพัฒนาการไดรับการวินิจฉัยภายใน 90 วัน 

Percent of children with Neurodevelopmental Disorder being 
diagnosed within 90 days after registration  

201 
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แผนผังภาพรวม กลุมตัวชี้วัดระบบงานสำคัญ (System: S) 
หมวด ประเภท 

SI ระบบควบคุมและปองกันการติดเชื้อ 
(Infectious and prevention 

control system) 

01 VAP 

02 BSI 

03 CAUTI 

04 SSI 

05 HAI 

SL ระบบการตรวจวินิจฉัยทาง
หองปฏิบัติการ (Laboratory 

system) 

01 Blood bank 

SH ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human resource system) 

01 HRM 

02 HRD 

03 HRH 

SF ระบบบริหารการเงินการคลัง 
(Financial system) 

01 Financial 

 

SC ระบบบริการประชาชน  

(Customer service system) 

01 Customer service 

 

SG ระบบอภิบาลองคกร  

(Governance system) 

01 Governance 

 

SS ระบบการทำใหปราศจากเชื้อ 
(Sterilization system) 

01 Sterilization and services system 

SM ระบบยา 

(Medication system) 

01 Medication use 

02 Medication management 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 

3. บัญชีตัวช้ีวัดระบบงานสำคัญ (System: S) 
3.1 หมวด SI: Infection control system (I) 

3.1.1 SI01 VAP 
SI0101 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ (ภาพรวม) 

VAP: Rate of ventilator-associated pneumonia (All) 
202 

SI0102 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ ของผูปวยที่นอน
รักษาใน ICU 

VAP: Rate of ventilator-associated pneumonia in ICU 

203 

SI0103 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ ของผูปวยที่นอน
รักษานอก ICU ของโรงพยาบาล 

VAP: Rate of ventilator-associated pneumonia outside ICU 

204 

3.1.2 SI02 BSI 
รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 

SI0201 อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดสวนกลาง 
(ภาพรวม) 
BSI: Rate of CABSI (All) 

205 

SI0202 อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดสวนกลาง ของ
ผูปวยที่นอนรักษาใน ICU 

BSI: Rate of CABSI in ICU 

206 

SI0203 อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดสวนกลาง ของ
ผูปวยที่นอนรักษานอก ICU ของโรงพยาบาล 

BSI: Rate of CABSI outside ICU 

207 

3.1.3 SI03 CAUTI 
รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 

SI0301 อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะจากการคาสายสวนปสสาวะ (ภาพรวม) 
CAUTI: Rate of CAUTI (All) 

208 

SI0302 อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะจากการคาสายสวนปสสาวะ ของผูปวย
ที่นอนรักษาใน ICU 

CAUTI: Rate of CAUTI in ICU 

209 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
SI0303 อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะจากการคาสายสวนปสสาวะ ของผูปวย

ที่นอนรักษานอก ICU ของโรงพยาบาล 

CAUTI: Rate of CAUTI outside ICU 

210 

3.2 หมวด SL: Laboratory system (L) 

3.2.1 SL01 Blood bank 

SL0101 อัตราสวนการขอใชโลหิตตอการใชโลหิตจริงในผูปวยกลุมผาตัดประเภทตาง ๆ 

Crossmatch-to-Transfusion ratios (C:T) in selective surgery cases 
211 

3.3 หมวด SH: Human resource system (H) 

3.3.1 SH01 Human resource management (HRM) 
SH0101 อัตราการลาออกของบุคลากร 

HRM: Turnover rate 
212 

SH0102 รอยละบุคลากรที่บาดเจ็บจากการทำงาน 
HRM: Percent of employee work-related Injury 

213 

SH0103 รอยละบุคลากรที่เจ็บปวยจากการทำงาน 
HRM: Percent of employee work-related Illness 

214 

SH0104 อัตราการลาออก ของแพทย/ทันตแพทย 
HRM: Turnover rate of physician and dentist 

215 

SH0105 อัตราการลาออก ของพยาบาลวิชาชีพ 
HRM: Turnover rate of nurses 

216 

SH0106 อัตราการลาออก ของบุคลากรสาย Allied Health 

HRM: Turnover rate of allied health personnel 
217 

SH0107 อัตราการลาออก ของบุคลากรสายสนับสนุน 
HRM: Turnover rate of back office personnel 

218 

3.3.2 SH02 Human resource development (HRD) 
SH0201 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของแพทย/ทันตแพทย (ระดับ 4-5) 

HRD: Percent of physician/dentist satisfaction (level 4-5) 
219 

SH0202 รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ 

(ระดับ 4-5) 
HRD: Percent of nurse satisfaction (level 4-5) 

220 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
SH0203 รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของบุคลากรสาย 

Allied Health (ระดับ 4-5) 
HRD: Percent of allied health personel satisfaction (level 4-5) 

221 

SH0204 สัดสวนชั่วโมงการฝกอบรมตอคนตอปของแพทย/ ทันตแพทย 
HRD: Training hour per person per year of physician/dentist  

222 

SH0205 สัดสวนชั่วโมงการฝกอบรมตอคนตอปของพยาบาลวิชาชีพ 

HRD: HRD: Training hour per person per Year of nurse  
223 

SH0206 รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของแพทย/ ทันต
แพทย (คาเฉลี่ย) 
HRD: Percent of physician and dentist satisfaction (average) 

224 

SH0207 รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของแพทย/ทันตแพทย 
(ระดับ 1-2) 
HRD: Percent of physician and dentist satisfaction (level 1-2) 

225 

SH0208 รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ 

(คาเฉลี่ย) 
HRD: Percentage of nurse satisfaction (average) 

226 

SH0209 รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ 

(ระดับ 1-2) 
HRD: Percentage of nurse satisfaction (level 1-2) 

227 

SH0210 รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของบุคลากรสาย 
Allied Health (คาเฉลี่ย) 
HRD: Percent of allied health personnel satisfaction (average) 

228 

SH0211 รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของบุคลากรสาย 
Allied health (ระดับ 1-2) 
HRD: Percent of allied health personnel satisfaction (level 1-2) 

229 

SH0212 รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของบุคลากรสาย
สนับสนุน (คาเฉลี่ย) 
HRD: Percent of back office personnel satisfaction (average) 

230 

SH0213 รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของบุคลากรสาย
สนับสนุน (ระดับ 4-5) 
HRD: Percentage of back office personnel satisfaction (level 4-5) 

231 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
SH0214 รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของบุคลากรสาย

สนับสนุน (ระดับ 1-2) 
HRD: Percentage of back office personnel satisfaction (level 1-2) 

232 

SH0215 สัดสวนชั่วโมงการฝกอบรมตอคนตอปของบุคลากรสาย Allied Health  

HRD: Training hour per person per year of allied health personnel 
233 

SH0216 สัดสวนชั่วโมงการฝกอบรมตอคนตอปของบุคลากรสายสนับสนุน 

HRD: Training hour per person per year of back office personnel 
234 

3.3.3 SH03 Human resources and occupational health (HRH) 
SH0301 อัตราความถี่การบาดเจ็บ/ เจ็บปวยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงาน 

HRH: Injury (Illnesses) Frequency Rate (IFR) 
235 

SH0302 อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง 
HRH: Injury Severity Rate: ISR of Direct Contact with Patients  

236 

SH0303 

 

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บของบุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรง 
HRH: Injury Severity Rate: ISRof non Direct Contact with Patients  

238 

SH0306 อัตราความถี่การบาดเจ็บ/ เจ็บปวยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงาน ของ
บุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง 
HRH: Injury (illnesses) Frequency Rate: IFR of direct contact with 
patients 

240 

SH0307 อัตราความถี่การบาดเจ็บ/ เจ็บปวยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงาน ของ
บุคลากรกลุมท่ีไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรง 
HRH: Injury (Illnesses) Frequency Rate : IFR of Non-direct Contact 
with Patients 

242 

3.4 หมวด SF: Financial system (F) 

3.4.1 SF01 Finance and accounting 
SF0101 อัตราสวนทุนหมุนเวียน 

Financial: Current ratio 
244 

SF0102 อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง) 
Financial: Quick ratio 

245 

SF0103 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร 
Financial: Fixed asset turnover 

246 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
SF0104 ระยะเวลาถัวเฉล่ียในการเรียกเก็บลูกหนี้คารักษาสุทธิ 

Financial: Day in account receivable (average collection period for 
account receivables) 

247 

SF0105 อัตราสวนระหวางกำไรสุทธิ กับยอดขายสุทธิ 
Financial: Net profit margin 

248 

SF0106 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 

Financial: Return on asset (ROA) 
249 

3.5 หมวด SC: Customer service system (C) 

3.5.1 SC01 Customer Service 
SC0101 รอยละความพึงพอใจของผูปวยนอก (ภาพรวม) 

Customer: Percent of outpatient satisfaction (overall) 
250 

SC0102 รอยละความพึงพอใจของผูปวยใน (ภาพรวม) 
Customer: Percent of inpatient satisfaction (overall) 

251 

SC0103 รอยละของผูปวยนอกท่ีจะกลับมาใชบริการซ้ำ 
Customer: Percent of outpatients who return to receive care 

252 

SC0104 รอยละของผูปวยในท่ีจะกลับมาใชบริการซ้ำ 
Customer: Percent of inpatients who return to receive care 

253 

SC0105 รอยละของผูปวยนอกท่ีจะแนะนำญาติหรือคนรูจักมาใชบริการ 
Customer: Percent of outpatients who would recommend friends or 
family to receive care at this facility 

254 

SC0106 รอยละของผูปวยในท่ีจะแนะนำญาติหรือคนรูจักมาใชบริการ 
Customer: Percent of inpatients who would recommend friends or 
family to receive care at this facility 

255 

3.6 หมวด SG: Governance system (G) 

3.6.1 SG01 Governance 
SG0104 สัดสวนของขยะรีไซเคิล 

Governance: Percent of recycled waste 

 

256 

3.7 หมวด SS: Sterilization system (S) 

3.7.1 SS01 Sterilization and services system 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
SS0101 รอยละการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำปราศจากเชื้อผานเกณฑ 

CSSD: Percent of examination of effective sterilization 

 

257 

SS0102 รอยละการจัดอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย ถูกตองครบถวน 

CSSD: Percent of exact medical equipment prepared for specific 
procedures 

258 

SS0103 รอยละการจายอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยใหหนวยงานถูกตอง 
CSSD: Percent of medical supplies which are accurately provided by the CSSD 

 

259 

3.8 หมวด SM: Medication System (M) 

3.8.1 SM01 Medication Use 
รหัส 7)                      ชื่อตัวชี้วัด หนา 

SM0102 รอยละการใชยาปฏิชีวนะในผูปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน 

Medication Use: Percent of Antibiotic prescribing rate on Upper 
respiratory infection 

260 

SM0103 รอยละการใชยาปฏิชีวนะในผูปวยอุจจาระรวงเฉียบพลัน 

Medication Use: Percent of Antibiotic prescribing on Acute diarrhea 
261 

3.8.2 SM02 Medication management 

SM0201 จำนวนเดือนสำรองคลังยา 
Medication management: Inventory turn 

262 
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แผนผังภาพรวม กลุมตัวชี้วัดสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion: H) 
หมวด ประเภท 

HE ตัวช้ีวัดสรางเสริมสุขภาพบุคลากร 01 Employee Health Status 

HC ตัวช้ีวัดสรางเสริมสุขภาพประชาชน 01 Customer Health Status 

HD ตัวช้ีวัดสรางเสริมสุขภาพตามกลุมโรค 
(Disease-based health promotion) 

 

HP ตัวช้ีวัดสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 
(Population-based health 

promotion) 

 

HH ตัวช้ีวัดสรางเสริมสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
ภัยสุขภาพ (Health risk factors) 

01 Tobacco Use 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 

4. บัญชีตัวช้ีวัดสรางเสริมสุขภาพ (Health promotion: H) 

4.1 หมวด HE: สรางเสริมสุขภาพบุคลากร (Employee health promotion: E) 

4.1.1 HE01 Employee health status 
HE0101 รอยละบุคลากรไดรับการตรวจรางกายประจำป 

Employee: Percent of employee check-up 
264 

HE0102 รอยละบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑมาตรฐาน 

Employee: Percent of employee have exceeding BMI 
265 

HE0103 รอยละบุคลากรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
Employee: Percent of employee have behavior-smoky 

266 

HE0104 รอยละบุคลากรเพศชายมีภาวะอวนลงพุง  
Employee: Percent of employee (male) obesity 

267 

HE0105 รอยละบุคลากรเพศหญิงมีภาวะอวนลงพุง 
Employee: Percent of employee (female) obesity 

268 

HE0106 รอยละบุคลากรไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ 
Employee: Percent of employee received Influenza immunization 

269 

4.2 หมวด HC: สรางเสริมสุขภาพผูรับบริการ (Customer health promotion: C) 

4.2.1 HC01 Customer health status 
HC0101 ความสามารถในการดูแลตนเอง/ การดูแลผูปวยของญาติ โรค Asthma 

Customer: Asthma patients or their relative(s) who are able to care 
for the patient's needs 

270 

HC0102 ความสามารถในการดูแลตนเอง/ การดูแลผูปวยของญาติ โรค COPD 

Customer: COPD patients or their relative(s) who are able to care for 
the patient's needs 

271 

4.3 หมวด HD: ตัวช้ีวัดสรางเสริมสุขภาพตามกลุมโรค (Disease-based health promotion) 

4.4 หมวด HP: ตัวช้ีวัดสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย (Population-based health promotion) 

4.5 หมวด HH: ตัวช้ีวัดสรางเสริมสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงภัยสุขภาพ (Health risk factors) 

HH0101.1 รอยละการคัดกรองสถานะการบริโภคยาสูบของผูรับบริการที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 

ที่มาใช 
272 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
บริการผูปวยนอกของสถานพยาบาล 

Tobacco Use: Percent of Tobacco Use Screened of Service Recipients 

aged ≥ 15 years old at the Outpatient Service. 
HH0101.2 รอยละการคัดกรองสถานะการบริโภคยาสูบของผูรับบริการที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 

ที่มาใชบริการผูปวยในของสถานพยาบาล 

Tobacco Use: Percent of Tobacco Use Screened of Service Recipients 

aged ≥ 15 years old at the In-patient Service. 

273 

HH0102 รอยละของผูรับบริการที่มีภาวะติดนิโคตินทีไ่ดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน  
Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence patients receiving  

nicotine dependence treatment. 

274 

HH0103.1 รอยละของผูรับบริการกลุมโรคเบาหวานที่มีภาวะติดนิโคตินและไดรับบริการ 
บำบัดภาวะติดนิโคติน 

Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence in DM patients  

receiving nicotine dependence treatment. 

275 

HH0103.2 รอยละของผูรับบริการกลุมโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะติดนิโคตินและไดรับ 

บริการบำบัดภาวะติดนิโคติน 

Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence in Hypertension  

patients receiving nicotine dependence treatment. 

276 

HH0103.3 รอยละของผูรับบริการกลุมโรคหืดที่มีภาวะติดนิโคตินและไดรับบริการบำบัด 

ภาวะติดนิโคติน 

Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence in Asthma patients  

receiving nicotine dependence treatment 

277 

HH0103.4 รอยละของผูรับบริการกลุมโรคถุงลมโปงพองท่ีมีภาวะติดนิโคตินและไดรับ 

บริการบำบัดภาวะติดนิโคติน 

Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence in COPD patients  

receiving nicotine dependence treatment. 

278 

HH0103.5 รอยละของผูรับบริการกลุมหญิงตั้งครรภที่มีภาวะติดนิโคตินและไดรับบริการ 
บำบัดภาวะติดนิโคติน 

Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence in Pregnant  

patients receiving nicotine dependence treatment. 

 

279 
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รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
HH0103.6 รอยละของผูรับบริการกลุมโรคถงุลมโปงพองท่ีมีภาวะติดนิโคตินและไดรับบริการบำบัด 

ภาวะติดนิโคติน 

Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence in Asthma patients  

receiving nicotine dependence treatment. 

280 

HH0104.1 รอยละของผูปวยกลุมโรคเบาหวานท่ีรับบริการบำบัดรักษาภาวะติดนิโคตินและสามารถ 

หยุดบริโภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน 

Tobacco use: continuous abstinence rate (CAR) at 6 months (DM Patients) 

281 

HH0104.2 รอยละของผูปวยกลุมโรคความดันโลหิตสูงที่รับบริการบำบัดรักษาภาวะติดนิโคตินและ 
สามารถหยุดบริโภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน 

Tobacco use: continuous abstinence rate (CAR) at 6 months (Hypertension  

Patients) 

282 

HH0104.3 รอยละของผูปวยกลุมโรคหืดที่รับบริการบำบัดรักษาภาวะติดนิโคตินและสามารถหยุด 

บริโภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน 

Tobacco use: continuous abstinence rate (CAR) at 6 months (Asthma Patients) 

283 

HH0104.4 รอยละของผูปวยกลุมโรคถุงลมโปงพองท่ีรับบริการบำบัดรักษาภาวะติดนิโคตินและ 
สามารถหยุดบริโภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน 

Tobacco use: continuous abstinence rate (CAR) at 6 months (COPD Patients) 

284 

HH0104.5 รอยละของผูปวยกลุมหญิงต้ังครรภที่รับบริการบำบัดรักษาภาวะติดนิโคตินและสามารถ 

หยุดบริโภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน 

Tobacco use: Tobacco use: continuous abstinence rate (CAR) at 6 months  

(Pregnant Patients) 

285 
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แผนผังภาพรวม กลุมตัวชี้วัดกลุมโรคท่ีควรรักษาแบบผูปวยนอก (Ambulatory care: A) 
หมวด ประเภท 

AA ตัวช้ีวัดกลุมโรคท่ีควรรักษาแบบ 

ผูปวยนอก 
01 Ambulatory care sensitive condition (ACSC) 

 

 

5. บัญชีตัวช้ีวัดกลุมโรคท่ีควรรักษาแบบผูปวยนอก (Ambularoty Care: A) 

5.1 หมวด AA: กลุมโรคที่ควรรักษาแบบผูปวยนอก (Ambulatory Care: A) 

5.1.1 AA01 Ambulatory Care Sensitive Condition (ACSC) 

รหัส ชื่อตัวชี้วัด หนา 
AA0101 อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก  

(โรคลมชัก) 
Epilepsy: Hospitalization rate 

286 

AA0102 อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก  
(โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง) 
COPD: Hospitalization rate 

287 

AA0103 อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (โรคหืด) 

Asthma: Hospitalization rate 
 

288 

AA0104 อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก 
(โรคเบาหวาน) 

Diabetes Mellitus (DM): Hospitalization rate 

289 

AA0105 อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก  
(โรคความดันโลหิตสูง) 
Hypertension: Hospitalization rate 

290 
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หมวด DH: Cardiovascular disease (Heart disease:H) 

ประเภท DH01 Acute coronary syndrome (ACS) 

หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome: Percent of mortality 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Acute coronary syndrome (ACS) หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพัก
รักษาในโรงพยาบาลนานตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป ที่มี Principal diagnosis 

(Pdx) เปนภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแก 1.1) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด 
ST segment ยกขึ้น (STEMI)  1.2) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไม
ยกขึ้น (NSTE-ACS) หรือผูปวยที่อยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9  ดังที่
ระบุไวนี ้
2. การเสียชีวิตของผูปวย Acute coronary syndrome (ACS) หมายถึง การเสียชีวิตจาก
ทุกสาเหตุของผูปวย ACS ที่มี Pdx ตามที่ระบุไว หรือผูปวยที่มีโรครวมหรือโรคแทรกเปน 
ACS และ มีสาเหตุการตายจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

3. การจำหนายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผูปวยในออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ  
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลกระบวนการดูแลรักษากลุมผูปวย ACS 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนครั้งของการจำหนายดวยการเสยีชีวิตของผูปวย ACS จากทกุหอผูปวยในเดือนน้ัน 
ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการจำหนายทุกสถานะของผูปวย ACS จากทุกหอผูปวยในชวงเดือน

เดียวกันนั้น 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ   
Sdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 และ เสียชีวิตดวยสาเหตุจาก ACS 

ตัวหาร I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 
ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference NQF, THIP I ,แนวทางเวชปฏิบัตกิารดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 
2563  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามสอดคลองตามแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษา

ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular Disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0101.1 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกขึ้น 
(STEMI) 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome: Percent of mortality (STEMI) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกข้ึน (STEMI) หมายถึง ผูปวย
ใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป ที่มี 
Principal diagnosis (Pdx) เปนภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกขึ้น 
(STEMI) หรือผูปวยท่ีอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. การเสียชีวิตของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกข้ึน (STEMI) 
หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผูปวย STEMI ที่มี Pdx ตามที่ระบุไว หรือผูปวยที่มี
โรครวมหรือโรคแทรกเปน STEMI และ มีสาเหตุการตายจากภาวะหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลนั
ชนิด ST segment ยกข้ึน 

3. การจำหนายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผูปวยในออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ  
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลกระบวนการดูแลรักษากลุมผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด 

ST segment ยกข้ึน (STEMI)  

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการจำหนายดวยการเสียชีวิตของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิด ST segment ยกข้ึน (STEMI) จากทุกหอผูปวยในเดือนนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการจำหนายทุกสถานะของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด 
ST segment ยกข้ึน (STEMI) จากทุกหอผูปวยในชวงเดือนเดียวกันนั้น 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3 ท่ีเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ   
Sdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3 และ เสยีชีวิตดวยสาเหตุจากภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิด ST segment ยกขึ้น (STEMI) 

ตัวหาร I21.0, I21.1, I21.2, I21.3 
ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี  

ที่มา/ Reference แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2564 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0101.2 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกข้ึน 
(NSTE-ACS) 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome : Percent of mortality (NSTE-ACS) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกข้ึน (NSTE-ACS) หมายถึง 
ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาลนานตัง้แต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป 
ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปน ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไม
ยกขึ้น (NSTE-ACS) หรือผูปวยที่อยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่
ระบุไวนี ้
2. การเสียชีวิตของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกข้ึน 
(NSTE-ACS) หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผูปวย NSTE-ACS ที่มี Pdx ตามท่ี
ระบุไว หรือผูปวยที่มีโรครวมหรือโรคแทรกเปน NSTE-ACS และ มีสาเหตุการตายจาก
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกข้ึน 

3. การจำหนายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผูปวยในออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ  
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลกระบวนการดูแลรักษากลุมผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด 

ST segment ไมยกข้ึน (NSTE-ACS) 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการจำหนายดวยการเสียชีวิตของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิด ST segment ไมยกข้ึน (NSTE-ACS) จากทุกหอผูปวยในเดือนน้ัน 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการจำหนายทุกสถานะของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด 
ST segment ไมยกข้ึน (NSTE-ACS) จากทุกหอผูปวยในชวงเดือนเดียวกันนั้น 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.4, I21.9 ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ   
Sdx = I21.4, I21.9 และ เสียชีวิตดวยสาเหตุจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ไมยกข้ึน (NSTE-ACS) 

ตัวหาร I21.4, I21.9 
ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2564 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0102 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ไดรับยา Aspirin ภายใน 24 ช่ัวโมงเมื่อมาถึง

โรงพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome: Percent of patient receiving Aspirin within 24 

hours of arrival 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปน
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแก 1.1) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ยกข้ึน (STEMI) 1.2) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกขึน้ 
(NSTE-ACS) หรือผูปวยท่ีอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ไดรับ Aspirin ภายใน 24 ชั่วโมงเมื ่อมาถึง
โรงพยาบาล หมายถึง ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ไมมีขอหามของการใหยาน้ี 
และไดรับ Aspirin ในการรักษา โดยนับระยะเวลาตั้งแตมีอาการและมาตรวจรักษาที่ 
ER/OPD และรับไวในโรงพยาบาล จนถึงระยะเวลาที่ผูปวยไดรับยา 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษากลุมผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลันทีไ่ดรับ Aspirin ภายใน 24 ช่ัวโมง เมื่อมาถึง

โรงพยาบาลในเดือนนัน้ 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่รับเขารักษาในโรงพยาบาล ในเดือน

เดียวกันนั้น 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 
ตัวหาร Pdx =  I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * U.S.A. National Median : 84 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I ,แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563 

(Thai acute coronary syndrome guidelines 2020) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามสอดคลองตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแล

รักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0103   

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ไดรับการสั่งยา Aspirin เมื่อจำหนายออก
จากโรงพยาบาล  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute Coronary Syndrome: Percent of Aspirin prescribed at discharge 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปน
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแก 1.1) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ยกข้ึน (STEMI) 1.2) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกขึน้ 
(NSTE-ACS) หรือผูปวยท่ีอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ไดรับการสั่งยา Aspirin เมื่อจำหนายออกจาก
โรงพยาบาล หมายถึง ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่ไมมีขอหามของการให
ยาน้ี และมีการสั่งใหยา Aspirin เมื่อจำหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล โดยนับเฉพาะการ
จำหนายมีชีวิตดวยสถานะการอนุญาตใหกลับบาน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความเหมาะสมของการดแูลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลัน (ACS) ทีไ่ดรับการสั่งยา Aspirin เมื่อจำหนาย

ออกจากโรงพยาบาล ในเดือนนัน้ 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ทื่จำหนายออกจากโรงพยาบาล 

โดยนับเฉพาะการจำหนายมีชีวิตดวยสถานะการอนุญาตใหกลับบาน ในเดือนเดียวกันนั้น 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 
ตัวหาร Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * U.S.A. National Median : 85 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I, แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามสอดคลองตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแล

รักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0104  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่มี LVSD และไดรับยา ACE inhibitors หรือ 

ARBs 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome: Percent of ACE inhibitors or ARBs received for 

patient who have LVSD 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปน
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแก 1.1) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ยกข้ึน (STEMI) 1.2) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกขึน้ 
(NSTE-ACS) หรือผูปวยท่ีอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่มี LVSD หมายถึง ผูปวย ACS ที่ไดรับการ
ตรวจดวยคลื่นเสียง ultrasound แลวพบวามี LVSD 

3. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่ไดรับยา ACE inhibitors หรือ ARBs 

หมายถึง ผูปวย ACS ที่ไมมีขอหาม หรือขอจำกัด (ผูปวยแพยา, ความดันโลหิตต่ำกวา 
100/60 mmHg) ของการใหยานี้ และไดรับยา ACE inhibitors หรือ ARBs ในการรักษา 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความเหมาะสมของการดแูลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทีม่ี LVSD 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลัน (ACS) ที่มี LVSD และไดรับยา ACE inhibitors 

หรือ ARB ทั้งหมด ในเดือนนัน้ 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่มี LVSD ทั้งหมด ในเดือน

เดียวกันนั้น 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.1, I22.8, I22.9  
ตัวหาร Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.1, I22.8, I22.9  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference NQF, สปสช., แนวทางเวชปฏิบัตกิารดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 
2563 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558): (1) ปรับนิยามโดยตัดคำวา “โรงพยาบาลตองมีเครื่อง 

Ultrasound” ออก ซึ่งหมายถึง โรงพยาบาลอาจไมมเีครื่อง Ultrasound แตมีวิธีการที่จะ
ทำใหผูปวยไดรับการตรวจดวยเคร่ือง Ultrasound 
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ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามสอดคลองตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแล
รักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0105 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่สูบบหุรี่และไดรับการแนะนำใหงดบุหรี่

ระหวางการอยูโรงพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome: Percent of smoking cessation advice given 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปน
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแก 1.1) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ยกข้ึน (STEMI) 1.2) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกขึน้ 
(NSTE-ACS) หรือผูปวยท่ีอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่สูบบุหรี่และไดรับการแนะนำใหงดบุหรี่
ระหวางการอยูโรงพยาบาล หมายถึง ผูปวย ACS ที่มีประวัติสูบบุหรี่ภายใน 1 ปกอนไดรับ
การตรวจรักษาและรับไวในโรงพยาบาล ไดรับคำแนะนำ/Counseling ใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ตอภาวะของโรคที่เปน เพื่อใหผูปวยงดบุหรี่ระหวางการ
อยูโรงพยาบาล และแนะนำใหอดหรือเลิกบุหรี่ตอไป 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความเหมาะสมของการดแูลรักษาในมิติการสงเสริมสุขภาพกลุมผูปวยภาวะหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS)  

สูตรในการคำนวณ (a/b) x100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ทีสู่บบหุรี่และทีไ่ดรับการแนะนำให

งดบุหรี่ระหวางการอยูโรงพยาบาลในเดือนนั้น 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่สูบบหุรี่ทัง้หมดที่รับไวใน

โรงพยาบาล ในเดือนเดียวกันนั้น 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.1, I22.8, I22.9  
ตัวหาร Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.1, I22.8, I22.9  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * U.S.A. 2005 = 92.1 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามสอดคลองตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแล

รักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0106 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ไดรับยา Beta-blocker ระหวางรับไวรักษา

ในโรงพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome: Percent of Beta-blocker receiving during hospital 

admitted 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปน
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแก 1.1) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ยกข้ึน (STEMI) 1.2) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกขึน้ 
(NSTE-ACS) หรือผูปวยท่ีอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่ไดรับ Beta-blocker ระหวางรับไวรักษา
ในโรงพยาบาล หมายถึง ผูปวย ACS ที่ไมมีขอหามของการใหยานี้ และ ไดรับยา Beta-

blocker ในระหวางรับไวรักษาในโรงพยาบาล 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่ไมมีขอหามของการใหยา และ

ไดรับ Beta-blocker ระหวางรับไวรักษาในโรงพยาบาลในเดือนนั้น 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่ไมมีขอหามของการใหยาน้ี ที่เขา

รับการรักษาในโรงพยาบาลในเดือนเดียวกันนั้น  
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 
ตัวหาร Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I, แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2564): (1) ปรับชื่อตัวช้ีวัดและนิยาม โดยตัดคำวา “ภายใน 24 

ช่ัวโมงเมื่อมาถึงโรงพยาบาล” ออก โดยแทนดวยคำวา “ระหวางรับไวรักษาในโรงพยาบาล” 
ใหสอดคลองตามแนวทางเวชปฏิบตัิการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
พ.ศ. 2563 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0107 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ไดรับการสั่งยา Beta-blocker เมื่อจำหนาย

จากโรงพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome: Percent of Beta-blocker prescribed at discharge 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปน
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแก 1.1) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ยกข้ึน (STEMI) 1.2) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกขึน้ 
(NSTE-ACS) หรือผูปวยท่ีอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่ไดรับยา Beta-blocker เมื่อจำหนายจาก
โรงพยาบาล หมายถึง ผูปวย ACS ที่ไมมีขอหามของการใหยานี้ และ มีการสั่งใหยา Beta-

blocker เมื่อจำหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลโดยการอนุญาตใหกลับบาน 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความเหมาะสมของการดแูลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS)  

สูตรในการคำนวณ (a/b) x100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่ไมมีขอหามของการใหยา ที่

จำหนายออกจากโรงพยาบาล และ ไดรบัยา Beta-blocker เมื่อจำหนาย ในเดือนนั้น 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่ไมมีขอหามของการใหยาน้ี ท่ี

จำหนายออกจากโรงพยาบาลโดยนับเฉพาะการจำหนายมีชีวิตดวยสถานะการอนญุาตให
กลับบาน ในเดือนเดียวกันนั้น 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 
ตัวหาร Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I ,แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามสอดคลองตามแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษา

ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563 
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 

ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0108 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ไดรับการทำ EKG เมื่อมาถึง

โรงพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome: Average door to EKG time 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปน
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแก 1.1) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ยกข้ึน (STEMI) 1.2) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกขึน้ 
(NSTE-ACS) หรือผูปวยท่ีอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. ระยะเวลาที่ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ไดรับการทำ EKG เมื่อมาถึง
โรงพยาบาล หมายถึง ชวงเวลานับตั้งแตผูปวย ACS มาถึงโรงพยาบาล (ในทุก OPD, ER) 
จนถึงไดรับการทำ EKG ครั้งแรกของการตรวจรักษา โดยมีหนวยนับเปนรายนาที 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการประเมินกลุมผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS)  

สูตรในการคำนวณ a/b 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = ระยะเวลารวม (นาที) ที่ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ไดรับการทำ EKG 

เมื่อมาถึงโรงพยาบาลทุกราย ในเดือนนั้น 
ตัวหาร b = จำนวน (คน) ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่มาโรงพยาบาล และไดรับ

การทำ EKG ทั้งหมด ในเดือนเดียวกันนั้น 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.1, I22.8, I22.9  
ตัวหาร Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.1, I22.8, I22.9  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด นาที 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามสอดคลองตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแล

รักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0109 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) ระยะเวลาเฉลี่ยทีผู่ปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มาถึงโรงพยาบาลจนไดรับการสงตอ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome: Average door to refer time 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปน
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแก 1.1) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ยกข้ึน (STEMI) 1.2) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกขึน้ 
(NSTE-ACS) หรือผูปวยท่ีอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้

2. ระยะเวลาที่ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) มาถึงโรงพยาบาลจนไดรับการ
สงตอ หมายถึง ชวงเวลานับตั้งแตผูปวย ACS มาถึงโรงพยาบาล (ในทุก OPD, ER) จนถึง
ไดรับการสงตอ โดยมีหนวยนับเปนนาที 

3. กระบวนการสงตอผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ตองไมอยูภายใตขอจำกัด
เรื ่อง โรงพยาบาลปลายทาง/โรงพยาบาลผูรับสงตอ (refer) กำหนดใหมีการตรวจทาง
หองปฏิบัติการใหครบกอนสงตอ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระบวนการประเมินกลุมผูปวยภาวะหัวใจขาด
เลือดเฉยีบพลัน (ACS)  

สูตรในการคำนวณ a/b 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = ระยะเวลารวม (นาที) ทีผู่ปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) มาถึงโรงพยาบาล 

จนไดรับการสงตอทุกราย ในเดือนนั้น 
ตัวหาร b = จำนวน (คน) ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ที่มาโรงพยาบาล และไดรับ

การสงตอท้ังหมด ในเดือนเดียวกนั 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.1, I22.8, I22.9  
ตัวหาร Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.1, I22.8, I22.9  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด นาที 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามสอดคลองตามแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษา

ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0110 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST segment ยกขึ้น (STEMI) ทีไ่ดรับ 

Primary Percutaneous Coronary Intervention (PPCI) ภายใน 120 นาที หรือ 
Fibrinolytic Agent ภายใน 30 นาทีเมื่อแรกรับ 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome (STEMI): Percent of Primary Percutaneous  

Coronary Intervention (PCI) given within 120 minutes or received  

Fibrinolytic agent within 30 minutes of arrival 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกข้ึน (STEMI) หมายถึง ผูปวย
ใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป ที่มี 
principal diagnosis (Pdx) เปนภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกขึ้น 
(STEMI) ซึ่งตองใหยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic Agent) และ/หรือ การขยายหลอด
เลือดหัวใจ (PCI: Percutaneous Coronary Intervention) โดยเปนโรคที่มีรหัสโรคตาม 
ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้ 

2. เปนผู ป วย STEMI ที ่ไมม ีข อจำกัดของการทำ PPCI หรือไมม ีข อหามของการให 
Thrombolytic agent ในการรักษา  
3. การไดรับ PPCI ภายใน 120 นาที หรือ Fibrinolytic agent ภายใน 30 นาที นับตั้งแต
ระยะเวลาที่ผูปวยไดรับการตรวจรักษาที่ ER/OPD และรับไวในโรงพยาบาล จนถึงเวลาที่
ผูปวยไดทำ PPCI หรือไดรับยา Fibrinolytic agent 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการดูแลรักษากลุมผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด 
ST segment ยกข้ึน (STEMI)  

สูตรในการคำนวณ (a/b) x100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกข้ึน (STEMI) ที่ไมมี

ขอจำกัดของการทำ PPCI หรือไมมีขอหามของการให Thrombolytic agent ในการรักษา 
ที่รับไวในโรงพยาบาล ที่ไดรับ PPCI ภายใน 120 นาที หรือ Fibrinolytic agent ภายใน 
30 นาทีเมื่อแรกรับ ในชวงไตรมาส (3 เดือน) นั้น 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกข้ึน (STEMI) ที่ไมมี
ขอจำกัดของการทำ PPCI หรือไมมีขอหามของการให Thrombolytic agent ในการรักษา 
ที่รับไวในโรงพยาบาลท้ังหมด ในไตรมาสเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3 และ  
procedure = 00.66, 00.40-00.48, 36.01-36.02, 36.05-36.07, 36.09, 99.10, 37.68 

ตัวหาร Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3 
ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน หรือ ทุกไตรมาส (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
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วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สธ., สปสช./ 1) Krumholz et al. ACC/AHA 2008 Performance Measures for Adults 

with ST-Elevation And Non-ST-Elevation Myocardial Infarction. J Am Coll 

Cardiol, 2008; 52: 2046-2099. 2) O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al. 

2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial 

Infarction: Executive Summary: A report of the American College of Cardiology 

Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J 

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 

เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559): (1) ปรับเปลี่ยนช่ือและคำนิยามของตัวช้ีวัดใหมีความ
ครอบคลุมมากข้ึน โดยคำนิยามครอบคลุมทั้งผูที่ไดรับ PCI ภายใน 90 นาที หรือ 
Fibrinolytic agent ภายใน 30 นาทีเมื่อแรกรับ อางอิงตามหลักฐานวิชาการ โดย
ขอเสนอแนะของกรมการแพทย 
ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2564): ปรับเปลีย่นระยะเวลาการไดรับ PPCI จาก 90 นาที เปน
ระยะเวลา 120 นาที อางอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาด
เลือดเฉยีบพลัน พ.ศ. 2563  

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0111 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภายใน 28 วัน 

โดยไมไดวางแผน  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome: Percent of unplanned re-admission within 28 days 

after last discharge 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปน
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแก 1.1) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ยกข้ึน (STEMI) 1.2) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกขึน้ 
(NSTE-ACS) หรือผูปวยท่ีอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. การรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภายใน 28 วัน โดย
ไมไดวางแผน หมายถึง ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่รับกลับเขาโรงพยาบาลหลัง
จำหน ายจากโรงพยาบาลภายใน 28 ว ัน  ด วยสถานะการอน ุญาตให กล ับบ าน 
(status=improve) ยกเวน ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ไปรักษาที่โรงพยาบาล
อื่น หรือไมยินยอมรับการรักษาตามแผน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการวางแผนจำหนายและการดูแลรักษากลุมผูปวย ACS 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันท่ีมีการรับกลับเขาโรงพยาบาลหลัง
จำหนายภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน ในเดือนนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่จำหนายดวยสถานะการอนุญาตใหกลับ
บาน (Status=improve) ในเดือนกอนหนาน้ัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.1, I22.8, I22.9 
ตัวหาร Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.1, I22.8, I22.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I , สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามสอดคลองตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแล

รักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0112 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome: Average length of stay  
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ป ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปน
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแก 1.1) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ยกข้ึน (STEMI) 1.2) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไมยกขึน้ 
(NSTE-ACS) หรือผูปวยท่ีอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้

2. ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู ปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หมายถึง ผลรวมของ
จำนวนวันนอนที่ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดย
นับตั้งแตวันที่รับไวจนถึงวันที่จำหนายออกจากโรงพยาบาลทุกรายที่จำหนายในเดือนนั้น 
หารดวยจำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่จำหนายในเดือนนั้น  
 3. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่จำหนายออกจากโรงพยาบาล หมายถึง ผูปวย 
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่จำหนายออกจาก โรงพยาบาล ทุกสถานะการจำหนาย 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการรักษาผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั 

สูตรในการคำนวณ (a/b) 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = ผลรวมระยะเวลาวันนอนของผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทุกรายที่จำหนายใน
เดือนนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่จำหนายในเดือนนั้น (คน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 

ตัวหาร Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด วัน 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I   

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามสอดคลองตามแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษา

ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Acute coronary syndrome (ACS) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0113 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST segment ยกขึ้น (STEMI) ที่ไดรับ 

Fibrinolytic agent ภายใน 30 นาทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute coronary syndrome (STEMI) : Percent of time to Fibrinolytic  

administration agents within 30 minutes of arrival 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกข้ึน (STEMI) หมายถึง ผูปวย 
อายุ ≥ 18 ป ที่มี principal diagnosis (Pdx) เปนภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 

segment ยกขึ้น (STEMI) ซึ่งตองใหยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic agent) โดยมีรหัส
โรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้

2. เปนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกขึ้น (STEMI) ที่ไมมีขอ
หามของการให Thrombolytic agent ในการรักษา  
3. การไดรับ Fibrinolytic agent ภายใน 30 นาที นับตั้งแตระยะเวลาที่ผูปวยไดรับการ
ตรวจรักษาที่ ER/OPD และรับไวในโรงพยาบาล จนถึงเวลาที่ผูปวยไดรับยา Fibrinolytic 

agent 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการดูแลรักษากลุมผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด 
ST segment ยกข้ึน (STEMI)  

สูตรในการคำนวณ (a/b) x100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกข้ึน (STEMI) ที่ไมมี

ขอหามของการให Thrombolytic agent ในการรักษา ที่รับไวในโรงพยาบาล ที่ไดรับยา 
Fibrinolytic agent ภายใน 30 นาทีเมื่อแรกรับในเดือนนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกข้ึน (STEMI) ที่ไมมี
ขอหามของการให Thrombolytic agent ในการรักษา ที่รับไวในโรงพยาบาลทั้งหมด ใน
เดือนเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9 และ  
Procedure 99.10 ภายใน 30 นาที 

ตัวหาร Pdx = I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9  
และ Procedure 99.10 ทั้งหมด 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * U.S.A. National Average : 38.6 (2005) 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I / 1) Krumholz et al. ACC/AHA 2008 Performance Measures for Adults 

with ST-Elevation And Non-ST-Elevation Myocardial Infarction. J Am Coll 

Cardiol, 2008; 52: 2046-2099. 2) O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al. 
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2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial 

Infarction: Executive Summary: A report of the American College of 

Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 

Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013; 61(4): 485-510. 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559): ปรับเปลีย่นช่ือและคำนิยามของตัวช้ีวัด จาก 

Thrombolytic Agents เปน Fibrinolytic Agents เพื่อใหสอดคลองกับ ACCF/AHA  

ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามสอดคลองตามแนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษา
ผูปวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563 

หมายเหต ุ  
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ประเภท DH02 Coronary artery disease 
หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Coronary artery disease 
รหัสตัวช้ีวัด DH0201 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตของผูปวยท่ีทำ Coronary Artery Bypass Graft (CABG)  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Coronary Artery Bypass Graft (CABG): Percent of mortality 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยที่ทำ CABG หมายถึง ผูปวยที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคหลอดเลือด
หัวใจซึ่งจำเปนตองไดรับการตรวจรักษาดวยการทำ CABG จากทุกหอผูปวยใน โดยมีรหัส
โรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
 2. การเสียชีวิตของผูปวยท่ีทำ CABG หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผูปวยท่ีไดรับ
การผาตัดทำทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft: CABG) 
 3. การจำหนายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผูปวยใน ออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ  

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยท่ีทำ CABG 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยท่ีทำ CABG แลวเสียชีวิต 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยท่ีทำ CABG แลวจำหนายท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19 

ตัวหาร Procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * UK 1-3 % 
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I   

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 

ประเภทตัวช้ีวัด Coronary artery disease 
รหัสตัวช้ีวัด DH0202 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการไดรับยาปฏิชีวนะแบบปองกันในการผาตัด Coronary Artery Bypass Graft 

(CABG)  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Coronary Artery Bypass Graft (CABG): Percent of patient who received 

antibiotic prophylaxis 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยที่ทำ CABG หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) 

นานตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่ง
จำเปนตองไดรับการตรวจรักษาดวยการทำ CABG โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, 

ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2. การไดรับยาปฏิชีวนะแบบปองกันในการผาตัด CABG หมายถึง การที่ผูปวยไดรับยา
ปฏิชีวนะในชวงระยะเวลาภายใน 1 ชั่วโมงกอนลงมีดผาตัด (กรณีเปนการใหยาแบบ IV 

drip ใหเริ่มนับเวลาเม่ือ drip ยาหมด) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลผูปวยผาตัด CABG 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการผาตัด CABG ที่ไดรับ prophylactic antibiotic ภายใน 1 ช่ัวโมง 
กอนลงมีดผาตัดในเดือนนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการผาตัด CABG ทั้งหมดในเดือนเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19 
ตัวหาร Procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน)    
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I   

2012http://www.ashp.org/surgical-guidelines 

http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/progress-report/hai-progress-report.pdf 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ อัตราการติดเชื้อ 0.23- 5.67 
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular Disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Coronary artery disease 
รหัสตัวช้ีวัด DH0203 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการตดิเช้ือแผลผาตัด Coronary Artery Bypass Graft (CABG) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Coronary Artery Bypass Graft (CABG): Percent of surgical site Infection  
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยที่ทำ CABG หมายถึง ผูปวยที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคหลอดเลือด
หัวใจ ซึ่งจำเปนตองไดรับการตรวจรักษาดวยการทำ CABG โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, 

ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. การติดเชื้อแผลผาตัด CABG หมายถึง เฉพาะการติดเชื้อครั้งแรกของแผลผาตัด CABG 

ภายในชวงระยะเวลา 30 วนัหลังการผาตัด 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธของการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีการผาตัด CABG 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือแผลผาตัด CABG ในเดือนนั้น 
ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการผาตัด CABG ทั้งหมด ในเดือนเดยีวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.19 และ 
มีการติดเช้ือ 

ตัวหาร Procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.19 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I   

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 2012 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2558 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558): (1) ปรับจำนวนวันติดตามแผลจาก 28 วันเปน 30 วัน 

ตาม CDC Definition of HAI Surveillance แยกระยะเวลาการตดิตามออกตามความลึก
ของการติดเช้ือ ถาเปน Superficial SSI จะตาม 30 วัน ถาเปน Deep SSI และ 
organ/space SSI จะตาม 90 วัน 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 

ประเภทตัวช้ีวัด Coronary artery disease 
รหัสตัวช้ีวัด DH0204 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสยีชีวิตของผูปวยที่ทำ CABG ภายใน 30 วันหลังรับการรักษาแบบผูปวยในวันแรก 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Coronary Artery Bypass Graft (CABG): percent of 30 - day hospital mortality 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) ผูปวยที่ทำ CABG หมายถึง ผูปวยที่มี Principle diagnosis (Pdx) เปนโรคหลอด
เลือดหัวใจซึ่งจำเปนตองไดรับการตรวจรักษาดวยการผาตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft: CABG) จากทุกหอผูปวย โดยเปนการ admit 

ครั้งแรกหลังทำหัตถการ โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2) การเสียชีวิตของผูปวยที่ทำ CABG ภายใน 30 วันหลังเขารับการรักษาแบบผูปวยใน 
หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผูปวยที่ไดรับการผาตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจ (CABG) ภายในระยะเวลา 30 วัน ทั ้งขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลและ
หลังจากจำหนายออกจากโรงพยาบาล นับจากวันท่ีเขารับการรักษาแบบผูปวยในวันแรก 
ยกเวนเปนการเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุ   

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลการรักษาผูปวยไดรับการผาตัดทำทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ 
(CABG) 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยท่ีทำ CABG ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุภายในระยะเวลา 30 วัน  
ทั้งขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลและหลังจากจำหนายออกจากโรงพยาบาล  
(ยกเวนเปนการเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุ)  นับจากวันท่ีเขารับการรักษา 
แบบผูปวยในวันแรก ในเดือนนั้น  

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยท่ีทำ CABG ทั้งหมดในชวงเดือนเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 

36.19 
ตัวหาร Procedure = 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 

36.19 
ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน (ตัวช้ีวัดรายเดือน)  
หนวยวัด รอยละ 
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี  

ที่มา/ Reference คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2562 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ โรงพยาบาลเก็บขอมูลโดยการติดตามสถานะของผู ป วยหลังจากวัน Admit ใน

โรงพยาบาล 30 วัน ดวยวิธีการ เชน การติดตามทางโทรศัพท การตรวจสอบกับ
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร เปนตน 
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ประเภท DH03 Heart Failure 

หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Heart failure 
รหัสตัวช้ีวัด DH0301 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยในท่ีมีหัวใจลมเหลวท่ีเปน Heart Failure Reduced Ejection Fraction  

(HFREF) ไดรับยา Angiotensin II Converting Enzyme inhibitors (ACEIs) หรือ  
Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs) หรือ Mineralocorticoid Receptor  

Antagonists (MRA) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Heart failure: Percent of patient with Heart Failure Reduced Ejection  

Fraction (HFREF) received Angiotensin II Converting Enzyme inhibitors (ACEIs) 

or Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs) or Mineralocorticoid Receptor 

Antagonists (MRA) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Heart failure หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรกัษาในโรงพยาบาลนาน
ตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคหัวใจลมเหลว โดยมรีหัส
โรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. ผูปวย Heart Failure Reduced Ejection Fraction (HFREF) หมายถึง ผูปวย Heart  

failure ที่ไดรับการตรวจดวยเครื่อง echocardiogram แลวพบวามี LVEF < 40%  

(โรงพยาบาลตองมีเครื่อง echocardiogram) 

3. เปนผูปวย HFREF ที่ไมมีขอหาม หรือขอจำกัด (ผูปวยแพยา, ผูปวยโรคหอบหดื, ผูปวยท่ี
มีการเตนหัวใจชากวา 50 ครั้งตอนาที, และความดันโลหิต systolic ต่ำกวา 90 mmHg 

ของการใหยานี้ และไดรับ ACE inhibitors หรือ ARBs หรือ MRA ในการรักษา) 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธและประสิทธิภาพของกระบวนการดูแลรักษาผูปวย Heart failure 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย HFREF ที่ไดรับยา ACE inhibitors หรือ ARBs หรือ MRA ในเดือนนั้น 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวย HFREF ที่ไมมขีอหาม หรือขอจำกัดในการใหยาน้ี ในเดือนเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I50 ที่ไดรับยา ACE inhibitors หรือ ARBs หรือ MRA 

ตัวหาร Pdx = I50 ที่ไมมีขอหาม หรือขอจำกัดในการใหยานี ้
ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference 1) Bonow RO., Ganiats TG, Craig T, et al. Task Force on Performance Measures 

and the American Medical Association Report of the American College of 

Cardiology Foundation/American Heart Association ACCF/AHA/AMA-PCPI 2011 

Performance Measures for Adults With Heart Failure: A Consortium for 

Performance Improvement. Circulaion. 2012; 125: 2382-2401.  

2) McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, et al. ESC Guidelines for the 
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diagnosis and treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the 

European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart 

Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2012; 33: 1787-1847 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2559 

เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559): (1) ปรับเปลี่ยนช่ือและคำนยิามของตัวช้ีวัด จาก LVSA 

เปน HFREF, และปรับเพิม่นิยามการใหยาในกลุม Mineralocorticoid Receptor 

Antagonists (MRA) จากการทบทวนหลักฐานอางอิงทางวิชาการ เพื่อใหสอดคลองกับ 
ACCF/AHA 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Heart failure 
รหัสตัวช้ีวัด DH0302 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว ที่สบูบุหรี่ ไดรับการแนะนำใหงดบุหรี่ ระหวางการ

อยูโรงพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Heart failure: Percent of smoking cessation advice given 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Heart failure หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล นาน
ตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคหัวใจลมเหลว โดยมีรหัสโรค
อยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้ 
 2. การแนะแนวใหอดหรือเลิกบุหรี่ หมายถึง การใหคำแนะนำ/การปรึกษา ใหความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ตอภาวะของโรคที่เปน เพื่อใหผูปวยโรคหัวใจลมเหลวที่มี
ประวัติสูบบุหรี่ภายใน 1 ป กอนการไดรับการตรวจรักษาและรับไวในโรงพยาบาล อดหรือ
เลิกบุหรี่ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวย Heart failure 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Heart failure ทีสู่บบุหรี่ทีไ่ดรับการแนะนำใหงดบุหรี่ระหวางการอยู 

โรงพยาบาล ในเดือนนั้น 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Heart failure ที่สูบบุหรี่ทั้งหมดที่รับไวในโรงพยาบาล ในเดือนเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I50 
ตัวหาร Pdx = I50 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DH04 Atrial fibrillation  

หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Atrial fibrillation (AF) 
รหัสตัวช้ีวัด DH0401 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวย AF ไดรับยา Warfarin มีระดับ INR ตามเปาหมายการรักษา 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Atrial fibrillation (AF): Percent of patient received Warfarin within target dose 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Atrial fibrillation หมายถึงผูปวยท่ีมี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรค Atrial 

Fibrillation โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี้ท่ีมาตรวจติดตาม
ที่แผนกผูปวยนอก หรือ Warfarin Clinic  

2. เปนผูปวย Atrial fibrillation ที่ไมมีขอหามหรือขอจำกัดของการใหยานี้ และไดรับยา 
Warfarin ในการรักษา 
3. คา INR ระดับเปาหมาย หมายถึง คาอัตราสวนของ PT ของผูปวย Atrial fibrillation 

ตอผูปวยปกติอยูในชวง 2-3 ตามเปาหมายการรักษา 
4. ผูปวย AF ที่ไดรับยา Warfarin มีระดับตามเปาหมายการรักษา หมายถึง ผูปวย AF ที่
ไดรับยา Warfarin ที่มีคา INR ระดับเปาหมายในทุกคร้ังของการตรวจรักษาในไตรมาสนั้น 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธและประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวย Atrial fibrillation 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Atrial fibrillation ทีไ่มมีขอหามหรือขอจำกัดของการใหยานี้  

และไดรับยา Warfarin ที่มารับการรักษา และ มคีา INR ระดับเปาหมายในทุกคร้ังของการ
ตรวจรักษาในไตรมาสนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Atrial fibrillation ทีไ่มมีขอหามหรือขอจำกัดของการใหยานี ้
และไดรับยา Warfarin ที่มารับการรักษาท้ังหมดในไตรมาสเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I480, I481, I482, I483, I484, I489   
ตัวหาร Pdx = I480, I481, I482, I483, I484, I489   

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ก ร ม ก า ร แ พ ท ย / อ  า ง อ ิ ง  1. January CT, Wann LS, Alpert JS, et al. 2014 

AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: 

executive summary: a report to the American College of cardiology/American 

Heart Association task force on practice guidelines and the heart rhythm 

society. J Am Call Cardiol 2014; 64: 2246-2280 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2559 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2563 
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เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560): ขยายความนิยาม “ผูปวย AF ที่ไดรับยา Warfarin มี
ระดับตามเปาหมายการรักษา หมายถึง ผูปวย AF ที่ไดรับยา Warfarin ที่มีคา INR ระดับ
เปาหมายในทุกครั้งของการตรวจรักษาในไตรมาสนั้น” เพื่อใหมีความชัดเจนในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงปฏิบัติการ 
ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2563): ปรับรหัสโรค/รหัสหัตถการ ใหมีความสอดคลองเปน
ปจจุบัน 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Cardiovascular disease (Heart disease) 
ประเภทตัวช้ีวัด Atrial fibrillation (AF) 

รหัสตัวช้ีวัด DH0402 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของการเกิด adverse event (major bleeding) ของผูปวย AF ที่ไดรับยา 

Warfarin  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Atrial fibrillation (AF): Percent of major bleeding (intracranial hemorrhage and 

hemorrhage need blood transfusion) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผู ป วย Atrial fibrillation หมายถึง ผู ป วยที ่มี Principal diagnosis (Pdx) เป นโรค 

Atrial Fibrillation โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD9 ดังที่ระบุไวนี้ที่มาตรวจ
ติดตามที่แผนกผูปวยนอก หรือ Warfarin Clinic  

2. เปนผูปวย Atrial fibrillation ที่ไมมีขอหามหรือขอจำกัดของการใหยานี้ และไดรับยา 
Warfarin ในการรักษา 
3. การเกิด adverse event หมายถึง major bleeding (intracranial hemorrhage and 

hemorrhage need blood transfusion) 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธและประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวย Atrial fibrillation 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Atrial fibrillation ที่ไมมีขอหามหรือขอจำกัดของการใหยานี้และไดรับ

ยา Warfarin ที่เกิด adverse event ในไตรมาสนั้น 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Atrial fibrillation ที่ไมมีขอหามหรือขอจำกัดของการใหยานี้และไดรับ

ยา Warfarin ในการรักษาท้ังหมด ในชวงไตรมาสเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I480, I481, I482, I483, I484, I489   
ตัวหาร Pdx = I480, I481, I482, I483, I484, I489   

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 
ที่มา/ Reference กรมการแพทย/ อางอิง 1. January CT, Wann LS, Alpert JS, et al. 2014 

AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial 

fibrillation: executive summary: a report to the American College of 

cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines and 

the heart rhythm society. J Am Call Cardiol 2014; 64: 2246-2280 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2559 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2563 

เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2563): ปรับรหัสโรค/รหัสหัตถการ ใหมีความสอดคลองเปนปจจุบัน 

หมายเหต ุ  
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หมวด DN: Neurovascular disease (N) 

ประเภท DN01 Stroke 

หมวดตัวช้ีวัด Neurovascular disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Stroke 

รหัสตัวช้ีวัด DN0101 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตของผูปวย Stroke  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Stroke: Percent of mortality 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Stroke หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล นานตั้งแต 
4 ช่ัวโมงขึ้นไป) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีรหัสโรคอยู
ในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. การเสียชีวิตของผูปวย Stroke หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผูปวย Stroke 

3. การจำหนายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผูปวยใน ออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ  
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย Stroke 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการจำหนายดวยการเสียชีวิต ของผูปวย Stroke จากทุกหอผูปวยใน
เดือนนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการจำหนายทุกสถานะ ของผูปวย Stroke จากทุกหอผูปวยในชวง
เดือนเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67 

ตัวหาร Pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * UK 8% (ศูนยขอมูลระบบประสาทฯ คาเฉล่ียขอมลูตั้งแต ค.ศ. 2010 ไมเกิน 7.5%) 
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I , ศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2558 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558): ปรับลดคาเปาหมายจาก 10 เปน 8 และปรับเกณฑวัด

ระดับฯ ตามคาขอมูลจากศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Neurovascular disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Stroke 

รหัสตัวช้ีวัด DN0102 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยโรคสมองขาดเลือดทีไ่ดรับยาตานเกลด็เลือด (Antiplatelet) ภายใน 2 วัน 
หลังเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Ischemic Stroke: Percent of patient receiving Antiplatelet within 2 days of 

hospital admission 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยโรคสมองขาดเลือดจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ( Ischemic stroke) 

หมายถึง ผูปวยใน อายุ ≥18 ป ท่ีมี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคสมองขาดเลือด  
ที่มรีหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. การไดร ับยาตานเกล็ดเล ือด หมายถึง การที ่ผ ู ป วยได ร ับการรักษาดวยการให 
Antiplatelet drugs ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ (นับระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการ
และเขารับการรักษาในโรงพยาบาล จนถึงเวลาที่ไดรับยา) 
3. ผูปวยในท่ีเขาเกณฑ คือ ผูปวยอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
นานตั้งแต 2-120 วัน ซึ่งไมอยูในสถานะประคับประคองระยะสุดทาย หรือถูกคัดเลือกเขา
โครงการวิจัยทางคลินิก หรือ Admit เพื ่อทำการผาตัดหลอดเลือดแดงคาโรติดแบบไม
เรงดวน หรือไมใชผูปวยที่ไดรับยาตานภาวะแข็งตัวของเลือดทางหลอดเลือดภายใน 24 
ชั่วโมงกอนมาถึง โรงพยาบาล หรือไมใชผูปวยที่มีหลักฐานวามีเหตุผลอันสมควรที่ไมไดรับ
ยาตานเกล็ดเลือดภายใน 2 วัน หลังเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย Ischemic stroke 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Ischemic Stroke ที่ไดรับยาตานเกล็ดเลือด ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังเกิด
อาการ ในเดือนน้ัน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Ischemic Stroke ทั้งหมดท่ีรับไวในโรงพยาบาล ในชวงเดือนเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I63, I64, I65, I66 

ตัวหาร Pdx = I63, I64, I65, I66 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 80 ศูนยขอมลูระบบประสาท ป 2555-2558 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สมาคมหลอดเลือดสมองไทย,  

ศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2558 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558) : เพิ่มแหลงอางอิงและท่ีมา จากศนูยขอมูลระบบประสาท 

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Neurovascular disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Stroke 

รหัสตัวช้ีวัด DN0103 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดทีไ่ดรับการสั่งยาตานเกลด็เลือด (Antiplatelet) 
หรือยาตานภาวะแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) ขณะจำหนายออกจากโรงพยาบาล 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Ischemic Stroke: Percent of Antiplatelet or Anticoagulant therapy prescribed 

at discharge 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืด (Ischemic stroke) หมายถึง ผูปวยใน อายุ ≥18 ป 
ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ที่มีรหัสโรคตาม ICD-

10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี้ 
2. การไดรับยาตานเกล็ดเลือดหรือยาตานภาวะแข็งตัวของเลือด ขณะจำหนายออกจาก
โรงพยาบาล หมายถึง การที่ผู ปวยไดรับ Antiplatelet or Anticoagulant Drugs ขณะ
จำหนายออกจากโรงพยาบาล โดยนับเฉพาะการจำหนายมีชีวิตดวยสถานะการอนุญาตให
กลับบาน (improve) 
3. ผูปวยในที่เขาเกณฑ คือ ผูปวยใน อายุ ≥ 18 ปที่รับไวนอนในโรงพยาบาล นานไมเกิน 
120 วัน ซึ่งไมอยูในการประคับประคองระยะสุดทายหรือถูกคัดเลือกเขาโครงการวิจัย หรือ 
admit เพื่อทำการผาตัดหลอดเลอืดแดงคาโรติดแบบไมเรงดวน หรือไมใชผูปวยท่ีมีหลักฐาน
วามีเหตุผลอันสมควรท่ีไมใหยาตานเกลด็เลอืดหรือยากันเลอืดเปนลิ่มขณะจำหนายออกจาก
โรงพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย Ischemic stroke 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Ischemic stroke ที่ไดรบั Antithrombotic drugs ขณะจำหนายออก
จากโรงพยาบาล ในชวงเดือนน้ัน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Ischemic stroke ที่จำหนายออกจากโรงพยาบาล ในชวงเดือนเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.7, I63.8, I63.9 

ตัวหาร Pdx = I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.7, I63.8, I63.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 80 ศูนยขอมลูระบบประสาทป 2555-2558 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สมาคมหลอดเลือดสมองไทย,  

ศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2558 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2558): ปรับความชัดเจนของนิยาม พรอมกำหนดคาเปาหมายและเกณฑ

วัดระดบัฯ ตามคาขอมูลจากศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Neurovascular disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Stroke 

รหัสตัวช้ีวัด DN0104 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดทีม่ีภาวะหัวใจหองบนเตนระริกหรือหัวใจหอง
บนเตนระรัวไดรับยาตานภาวะแขง็ตัวของเลือด (Anticoagulant)  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Ischemic Stroke: Percent of patient with Atrial fibrillation/flutter receiving 

Anticoagulation therapy 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หมายถึง ผูปวยใน อายุ ≥18 ป ท่ีมี Principal 

diagnosis (Pdx) เปนโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 
ดังท่ีระบุไวนี ้
2. การไดรับยาตานภาวะแข็งตัวของเลือด หมายถึง การให Anticoagulant ในการรักษาแก
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลอืดที่มีภาวะหัวใจหองบนเตนระริกหรือหัวใจหองบนเตน
ระรัว ท่ีรับไวนอนในโรงพยาบาล นานไมเกิน 120 วัน ไมอยูในการประคับประคองระยะ
สุดทาย หรือถูกคัดเลือกเขาโครงการวิจัยหรือ admit เพื่อทำการผาตัดหลอดเลือดแดงคาโร
ติดแบบไมเรงดวน หรือไมใชผูปวยที่มีหลักฐานวามเีหตผุลอันสมควรที่ไมใหยากันเลือดเปน
ลิ่ม และใหยาในขณะจำหนายออกจากโรงพยาบาล โดยนบัเฉพาะการจำหนายมีชีวิตดวย
สถานะการอนญุาตใหกลับบาน (improve) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย Stroke 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Stroke ที่มภีาวะ AF or A-flutter และไดรับการบำบัดดวย 
Anticoagulant ในชวงเดือนน้ัน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Stroke ที่มีภาวะ AF or A-flutter ที่จำหนายออกจากโรงพยาบาล 

ในชวงเดือนเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I63  Sdx = I48, I489  

ตัวหาร Pdx = I63  Sdx = I48, I489  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สมาคมหลอดเลือดสมองไทย,  

ศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2563 

เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตลุาคม 2563): ปรบัรหสัโรค/รหัสหตัถการ ใหมีความสอดคลองเปนปจจุบัน 
หมายเหต ุ  

  

G 



BY NC SA Thailand Hospital Indicator Program: THIP BENCHMARK KPI DICTIONARY 2023

T
H
I
P

71

 

หมวดตัวช้ีวัด Neurovascular disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Stroke 

รหัสตัวช้ีวัด DN0105 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับความรูในขณะอยูที่โรงพยาบาล 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Stroke: Percent of patients who were given stroke education during their 

hospital stay 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หมายถึง ผูปวยใน อายุ ≥18 ป ที่มี Principal 

diagnosis (Pdx) เปนโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 
ดังท่ีระบุไวนี ้
2. การไดรับความรู หมายถึง การที่ผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลือดหรือโรคหลอดเลอืด
สมองแตก หรือผูดูแล ไดรับคำแนะนำ/ความรู ระหวางอยูโรงพยาบาล ไดแก การแจงระบบ
การแพทยฉุกเฉิน การมาตรวจติดตามหลังจำหนายออกจากโรงพยาบาล ยาที่ไดรับขณะ
จำหนายออกจากโรงพยาบาล ปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งอาการเตือน 
และอาการของโรคหลอดเลือดสมอง 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย Stroke 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Stroke ที่จำหนายออกจากโรงพยาบาลในชวงเดือนนั้น ที่ไดรับความรู
ขณะอยูในโรงพยาบาล 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Stroke ที่จำหนายออกจากโรงพยาบาล ในชวงเดือนเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67 

ตัวหาร Pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 92 ศูนยขอมลูระบบประสาท ป 2557 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สมาคมหลอดเลือดสมองไทย,  

ศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2558 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558): ปรับปรุงนิยาม “การไดรับความรู ไมจำเปนตองระบุวา

ครบทั้ง 5 หัวขอ เพราะอาจใหไดครอบคลมุมากกวานั้น” กำหนดคาเปาหมายและเกณฑฯ 
ตามศูนยขอมลูระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Neurovascular disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Stroke 

รหัสตัวช้ีวัด DN0106 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับการประเมินและไดรับการรักษาดานเวชศาสตร
ฟนฟูเพื่อฟนฟูสมรรถภาพภายใน 72 ช่ัวโมง  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Stroke: Percent of treatment, physiotherapy or rehabilitation in stroke or 

paralytic syndrome within 72 hours 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หมายถึง ผูปวยใน อายุ ≥18 ป ที่มี Principal 

diagnosis (Pdx) เปนโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 
ดังท่ีระบุไวนี ้
2. การประเมินดานเวชศาสตรฟนฟูเพื่อฟนฟูสมรรถภาพและไดรับการรักษาทางเวชศาสตร
ฟนฟ ูภายใน 72 ช่ัวโมงหลังรับไวในโรงพยาบาล หมายถึง การที่ผูปวย Stroke ซึ่งไมมีภาวะ
ที่คุกคามชีวิตแลว ไดรับการประเมินดานเวชศาสตรฟนฟูและไดรับการรักษาทางเวชศาสตร
ฟนฟูเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน ลดความพิการ และใหกลับมาชวยตัวเองไดมากที่สุด
ภายใน 72 ช่ัวโมง หลังรับไวในโรงพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการประเมินและการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย Stroke 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Stroke ทีจ่ำหนายออกจากโรงพยาบาล และการประเมินดานเวชศาสตรฟนฟูเพื่อ
ฟนฟูสมรรถภาพและไดรับการรักษาทางเวชศาสตรฟนฟู ภายใน 72 ช่ัวโมงหลังรับไวในโรงพยาบาล  

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Stroke ที่จำหนายออกจากโรงพยาบาล ในเดือนเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67 

ตัวหาร Pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 88.8 ศูนยขอมูลระบบประสาท ป 2557 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สมาคมหลอดเลือดสมองไทย, ศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2560 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558): ปรับเพิ่มนิยามการประเมินดานเวชศาสตรฟนฟภูายใน 

72 ช่ัวโมง หลังรับไวในโรงพยาบาล  
ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2560): ปรับช่ือตัวช้ีวัดใหมีความสอดคลองกับนิยาม จากเดมิ 
“อัตราผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับการประเมินดานเวชศาสตรฟนฟูเพื่อฟนฟู
สมรรถภาพ” เปน “อัตราผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับการประเมินดานเวชศาสตรฟนฟู
เพื่อฟนฟูสมรรถภาพ และไดรับการรักษาทางเวชศาสตรฟนฟู ภายใน 72 ช่ัวโมงหลังรับไว
ในโรงพยาบาล” ตามขอเสนอของชุมชนนักปฏิบัติ THIP 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Neurovascular disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Stroke 

รหัสตัวช้ีวัด DN0107 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวย Stroke ดวยโรคหลอดเลือดสมองเดิม ภายใน 

28 วัน โดยไมไดวางแผน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Stroke: Percent of unplanned re-admission of stroke within 28 days 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Stroke หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) 

นานตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) อายุ ≥18 ป ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคหลอด
เลือดสมอง โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้ 
2. การรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวย Stroke ภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน หมายถึง 
ผูปวย Stroke ที่รับกลับเขาโรงพยาบาลหลังจำหนายจากโรงพยาบาลภายใน 28 วัน โดย
ไมไดวางแผน  
3. การจำหนายออกจากโรงพยาบาล หมายถึง ผูปวย Stroke ที่จำหนายมีชีวิตออกจาก
โรงพยาบาล ดวยสถานะการอนุญาตใหกลับบาน (status=improve) ยกเวนผูปวยที ่ไป
รักษาท่ีโรงพยาบาลอื่น หรือไมยินยอมรับการรักษาตามแผน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยโรค Stroke ที่เปนผูปวยใน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Stroke ที่ตองรบักลับเขาโรงพยาบาลดวยโรคหลอดเลือดสมองเดมิ โดย
ไมไดวางแผน ภายใน 28 วันหลังออกจากโรงพยาบาล  

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Stroke ที่จำหนายออกจากโรงพยาบาล ในเดือนกอนหนาน้ัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67 
ตัวหาร Pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 1.4 ศูนยขอมลูระบบประสาท ป 2557 
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I , ศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2558 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558): ปรับลดคาเปาหมายจาก 10 เปน 2 และปรับเกณฑวัด

ระดับฯ ตามคาขอมูลจากศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Neurovascular disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Stroke 

รหัสตัวช้ีวัด DN0109 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผูปวย Stroke 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Stroke: Average length of stay 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Stroke หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) 

นานตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) อายุ ≥18 ป ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคหลอด
เลือดสมอง โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู ปวย Stroke หมายถึง ผลรวมของจำนวนวันนอนที่ผู ปวย 

Stroke นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยนับตั้งแตวันที่รับไวจนถึงวันที่จำหนายออกจาก
โรงพยาบาลทุกรายที่จำหนายในเดือนนั้น หารดวยจำนวนผูปวย  Stroke ที่จำหนายออก
จากโรงพยาบาลในเดือนนั้น  
3. ผูปวย Stroke ที่จำหนายออกจากโรงพยาบาล หมายถึง ผูปวย Stroke ที่จำหนายออก
จากโรงพยาบาลทุกสถานะการจำหนาย 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการรักษาผูปวยโรค Stroke 

สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = ผลรวมระยะเวลาวันนอนของผูปวย Stroke ทุกรายที่จำหนายในเดือนน้ัน 
ตัวหาร b = จำนวน (คน) ผูปวย Stroke ที่จำหนายในเดือนเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67 

ตัวหาร Pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด วัน 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * 5.9 วัน (คา SD 2.2) ศูนยขอมูลระบบประสาท ป 2557 
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I , ศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558): ปรับลดคาเปาหมายจาก 7 เปน 6 และปรับเกณฑวดั

ระดับฯ ตามคาขอมูลจากศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2564): ปรับรายละเอียดนิยามระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผูปวย 

Stroke ใหชัดเจน 
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Neurovascular disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Stroke 

รหัสตัวช้ีวัด DN0110 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวย Ischemic stroke ที่ไดรับ Thrombolytic agents ภายใน 60 นาที เมื่อ

มาถึงโรงพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Ischemic Stroke: Percent of time to thrombolytic administration  

agents within 60 minutes of arrival 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Ischemic stroke หมายถึง ผูปวยที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคเสน
เลือดในสมองตีบหรืออุดตัน โดยเปนโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่
ระบุไวนี ้
2. ผูปวย Ischemic stroke ที่ไดรับ Thrombolytic agents ภายใน 60 นาทีเมื่อแรกรับ 
หมายถึง ผูปวยที่ไมมีขอหามของการใหยานี้ และ ไดรับ Thrombolytic agents ในการ
รักษาภายใน 60 นาที นับต้ังแตระยะเวลาที่ผูปวยไดรับการตรวจรักษาท่ี ER/OPD และรับ
ไวในโรงพยาบาล จนถึงระยะเวลาที่ผูปวยไดรับยา (door to needle time) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวย Ischemic stroke ที่ไดรบั Thrombolytic 

agents 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Ischemic stroke ที่ไดรบั Thrombolytic agents ภายใน 60 นาที 

หลังมาถึงโรงพยาบาลแตละครั้ง ในชวงเดือนนั้น 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Ischemic stroke ที่ไดรับ Thrombolytic agents ที่รับเขารักษาใน 

โรงพยาบาลในชวงเดือนเดียวกันนัน้ 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I63, I64, I65, I66, I67 และ Procedure 99.10 ภายใน 60 นาที 
ตัวหาร Pdx = I63, I64, I65, I66, I67 และ Procedure 99.10 ทั้งหมด 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * 65% ศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบนัประสาทวทิยา กรมการแพทยป 2557-2558 

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I , ศูนยขอมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2558 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558): ปรับ definition เปน door to needle time และปรับ

ลดคาเปาหมายจากมากกวารอยละ 95 เปนมากกวารอยละ 65 โดยปรับเกณฑวัดระดับฯ 
ตามคาขอมลูจากศูนยขอมลูระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทยในป 
2557-2558 

หมายเหต ุ  
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ประเภท DN03 Head injury 

หมวดตัวช้ีวัด Neurovascular disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Head injury 

รหัสตัวช้ีวัด DN0301 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวยท่ีทำ Craniotomy โดยมีสาเหตุจากการ

บาดเจ็บที่ศรีษะ ภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Head Injury: Percent of unplanned re-admission of Craniotomy within 28 

days 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวดั 

1. ผูปวยที่ทำ Craniotomy หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 

(admit) ≥4 ช่ัวโมง) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งจำเปนตอง
ไดรับการทำ Craniotomy โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2. การรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวยที่ทำ Craniotomy ภายใน 28 วัน หมายถึง ผูปวย
ที่ทำ Craniotomy ที่รับกลับเขาโรงพยาบาลหลังจำหนายจากโรงพยาบาลภายใน 28 วัน 

โดยไมไดวางแผน 

3. การจำหนายออกจากโรงพยาบาล หมายถึง ผูปวยที่ทำ Craniotomy ที่จำหนายมีชีวิต
ออกจากโรงพยาบาล ดวยสถานะการอนุญาตใหกลับบาน (status = improve) ยกเวน
ผูปวยท่ีไปรักษาท่ีโรงพยาบาลอื่น หรือไมยินยอมรับการรักษาตามแผน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยใน ที่ทำ Craniotomy  

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยที่ทำ Craniotomy ที่ตองรับกลับเขาโรงพยาบาลโดยไมไดวางแผน 
ภายใน 28 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยที่ทำ Craniotomy ที่จำหนายออกจากโรงพยาบาล ในเดือนกอนหนาน้ัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Procedure = 01.12, 01.14, 01.20-01.25, 01.31-01.32, 01.39, 01.41, 01.51-01.53, 

01.59, 02.01, 02.03-02.06, 02.11-02.12, 02.31-02.35, 02.42, 04.01-04.02, 07.53, 

07.61-07.63, 07.65, 07.72, 38.32, 38.61, 38.81, 39.28, 39.51-39.53 

ตัวหาร Procedure = 01.12, 01.14, 01.20-01.25, 01.31-01.32, 01.39, 01.41, 01.51-01.53, 

01.59, 02.01, 02.03-02.06, 02.11-02.12, 02.31-02.35, 02.42, 04.01-04.02, 07.53, 

07.61-07.63, 07.65, 07.72, 38.32, 38.61, 38.81, 39.28, 39.51-39.53 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  

G 



BY NC SA Thailand Hospital Indicator Program: THIP BENCHMARK KPI DICTIONARY 2023

T
H
I
P

77

 

 

หมวดตัวช้ีวัด Neurovascular disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Head injury 

รหัสตัวช้ีวัด DN0302 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะที่เสียชีวิตภายใน 48 ช่ัวโมง ภายหลังการบาดเจ็บ  

(เฉพาะผูปวยบาดเจ็บตอสมอง) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Head Injury: Percent of mortality within 48 hours 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Head Injury หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาใน รพ. (admit) นาน
ตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคของการบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่ง
เกิดจากแรงที่เขามากระทบตอศีรษะและรางกายแลวกอใหเกิดความบาดเจ็บตอหนังศีรษะ 
กะโหลกศีรษะ และ สมอง กับเส นประสาทสมอง  (อางอิงน ิยามจากแนวทางการ
รักษาพยาบาลผูปวยทางศัลยกรรม โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย รวมกับ
สมาคมประสาทศัลยศาสตรแหงประเทศไทย) โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, 

ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. การปวยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ (เฉพาะผูปวยบาดเจ็บตอสมอง) หมายถึง การตาย
จากทุกสาเหตุภายใน 48 ช่ัวโมง หลังจากเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยใน โรค Head injury 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะ ท่ีจำหนายดวยการเสียชีวิต ภายใน 48 ช่ัวโมง 
ในชวงเดือนนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะ ที่จำหนายทุกสถานะ ในชวงเดือนเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9 

ตัวหาร Pdx = S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สธ., สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Neurovascular disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Head injury 

รหัสตัวช้ีวัด DN0303 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการผาตัดสมองในผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มี Intracranial injury 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Head Injury: Percent of patient underwent craniotomy for Intracranial injury 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Intracranial Injury หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 
(admit) นานตั ้งแต 4 ชั ่วโมงขึ ้นไป ) ที ่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคของการ
บาดเจ็บที่ศีรษะชนิดท่ีมีการตกเลอืดหรอืมีความผดิปกติภายในกะโหลกศีรษะ โดยมีรหัสโรค
ตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
 2. Intracranial injury craniotomy หมายถึง การผาตัดสมองในผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะที่
มีการตกเลือดหรือมีความผิดปกติภายในกะโหลกศีรษะซึ่งตองใหการรักษาโดยการผาตัด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยใน โรค Head injury 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการผาตัดสมองในผูปวยบาดเจ็บท่ีศรีษะที่มี Intracranial injury ใน
เดือนนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มี Intracranial injury ในชวงเดือนเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9 and 

Procedure = 01.2 or 01.3 

ตัวหาร Pdx = S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวด DR: Respiratory disease (R) 

ประเภท DR01 Pneumonia 

หมวดตัวช้ีวัด Respiratory disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Pneumonia 

รหัสตัวช้ีวัด DR0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตหลังจากเขารบัการรักษาของผูปวยโรคปอดบวม 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Pneumonia: Percent of mortality after hospital admission 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Pneumonia หมายถึง ผูปวยทุกกลุมอายุซึ่งอยูในสถานะผูปวยใน (ผูปวยที่รับไว
นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) ที่มี Principal diagnosis 

(Pdx) เปนโรคปอดอักเสบหรือปอดบวม หรือผูปวยที่อยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, 

ICD-10, ICD-9 ดงัท่ีระบุไวนี ้
2. การเสียชีวิตหลังจากเขารับการรักษาของผูปวยโรคปอดบวม หมายถึง การเสียชีวิตจาก
ทุกสาเหตุของผูปวยโรคปอดบวมที่มี Principal Diagnosis (Pdx)  ตามที่ระบุไว หรือผูปวย
ที่มีโรครวมหรือโรคแทรกเปนโรคปอดบวม และ มีสาเหตุการตายจากโรคโรคปอดบวม ซึ่ง
อยูในสถานะผูปวยใน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยใน โรคปอดบวม 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังการจำหนายดวยการเสยีชีวิตของผูปวยโรคปอดบวม จากทุกหอผูปวย 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการจำหนายทุกสถานะของผูปวยโรคปอดบวม (ในเดือนเดียวกัน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ sdx และ เสียชีวิตดวยสาเหตุจากโรคปอดบวม  
Pdx or Sdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, 

J85.0, J85.1 

ตัวหาร J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference Australia, สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Respiratory disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Pneumonia 

รหัสตัวช้ีวัด DR0102 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวยโรคปอดบวมภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Pneumonia: Percent of unplanned re-admission within 28 days after last 

discharge 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Pneumonia หมายถึง ผูปวยใน อายุ ≥ 18 ป (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคปอด
อักเสบหรือปอดบวม โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. การรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวยโรคปอดบวมภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน 
หมายถึง การที่ผูปวยโรคปอดบวมที่รับกลับเขาโรงพยาบาลหลังจำหนายจากโรงพยาบาล
ภายใน 28 วัน ดวยสถานะการอนุญาตใหกลับบาน (status=improve) ยกเวน ผูปวยที่ไป
รักษาท่ีโรงพยาบาลอื่น หรือไมยินยอมรับการรักษาตามแผน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการวางแผนจำหนายและการดูแลรักษากลุมผูปวยปอด
บวม 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยโรคปอดบวมท่ีมกีารรับกลับเขาโรงพยาบาลหลังจำหนายภายใน 28 วัน 
โดยไมไดวางแผน ในเดือนนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยโรคปอดบวมท่ีจำหนายดวยสถานะการอนุญาตใหกลับบาน 
(Status=improve) ในเดือนกอนหนานั้น 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, 

J85.1 

ตัวหาร Pdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, 

J85.1 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference Australia, สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2564): ปรับชื่อตัวช้ีวัด นิยาม และการเก็บขอมูล โดยเปลีย่นจาก 

“ภายใน 28 วันหลังจำหนายออกจากโรงพยาบาล” เปน “ภายใน 28 วันโดยไมได
วางแผน” ซึ่งมีประโยชนในการพัฒนาคุณภาพมากกวา 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Respiratory Disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Pneumonia 
รหัสตัวช้ีวัด DR0103 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยโรคปอดบวมไดรับคำแนะนำใหอดหรือเลิกบุหรี่ ระหวางอยูในโรงพยาบาล 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Pneumonia: Percent of smoking cessation advice given 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Pneumonia หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 
(admit) นานตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคปอดอักเสบ
หรือปอดบวม โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้ 
2. การแนะนำใหอดหรือเลิกบุหรี่ หมายถึง การใหคำแนะนำ/การปรึกษา ใหความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ตอภาวะของโรคที่เปน แกผูปวยโรคปอดบวมที่มีประวัติ
สูบบุหรี่ภายใน 1 ปกอนไดรับการตรวจรักษาในขณะอยูในโรงพยาบาล เพื่อใหผูปวยอดหรือ
เลิกบุหรี่ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยใน โรคปอดบวม 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยโรคปอดบวมท่ีสบูบุหรี่ไดรับการแนะนำใหอดหรือเลิกบุหรี ่

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยโรคปอดบวมท่ีสบูบุหรี่ทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, 

J85.1 

ตัวหาร Pdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, 

J85.1 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference JCI 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DR02 TB (mycobacterium tuberculosis) 

หมวดตัวช้ีวัด Respiratory disease 

ประเภทตัวช้ีวัด TB (Mycobacterium tuberculosis) 

รหัสตัวช้ีวัด DR0201 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตของผูปวยวณัโรคปอดในชวง 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) TB: Percent of mortality during 12 months 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยวัณโรคปอด หมายถึง ผูปวยทั้งในสถานะผูปวยนอกและผูปวยใน ที่มี Principal 

diagnosis (Pdx) เปนโรควัณโรคปอด โดยเปนโรคที่มีรหัสโรคอยูในกลุมรหัสโรคตาม  
ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้ 
2. การเสียชีวิตของผูปวยวัณโรคปอดในชวง 12 เดือน หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ 
ของผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม ที่อยูระหวางการรักษาวัณโรค ภายในชวงเวลา 
12 เดือนของการรักษา 
3. ผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม หมายถึง ผูปวยท่ีมีการตรวจเสมหะและพบเช้ือ
วัณโรคซึ่งเปนผูปวยวัณโรคปอดระยะแพรเช้ือรายใหมที่ข้ึนทะเบียนรับการรักษา 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยวณัโรคปอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดระยะแพรเช้ือรายใหมที่เสียชีวิตในระหวางการรักษาในชวง 
12 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมที่ข้ึนทะเบียนรกัษา (ในรอบ
ปงบประมาณเดยีวกัน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = A15, A16 และ เสียชีวิตในระหวางการรักษาในชวง 12 เดือน 
ตัวหาร Pdx = A15, A16 และ เสมหะพบเช้ือรายใหมที่ข้ึนทะเบียนรักษา 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ คำนิยามและวิธีการเก็บตัวช้ีวัด ใหอางอิงจาก สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค  
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หมวดตัวช้ีวัด Respiratory disease 

ประเภทตัวช้ีวัด TB (Mycobacterium tuberculosis) 

รหัสตัวช้ีวัด DR0202 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูติดเช้ือเอชไอวี ไดรับการคัดกรองวณัโรคปอด 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) TB: Percentage of people living with HIV having a TB screening 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย/ ผูติดเชื ้อเอชไอวี หมายถึง ผูปวยทั้งในสถานะผูปวยนอกและผูปวยใน ที่มี 
Principal diagnosis (Pdx) เปนผูปวย/ ผูที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโดยมีผลการตรวจเลือด
ยืนยันแลววา HIV Positive โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. การคัดกรองวัณโรคปอด (Pulmonary TB) หมายถึง การกระทำในขอใดขอหนึ่ง และ/ 
หรือทุกขอ ดังนี้ (1) การซักประวัติอาการทางคลินิก หรือความเสี่ยงตอการติดเชื้อวัณโรค 
เชน มีอาการไข ไอ เบื ่ออาหาร น้ำหนักลดเหงื ่อออกในเวลากลางคืน ติดตอกันเกิน 2 
สัปดาห มีประวัติรักษาวัณโรคมากอน เคยอาศัยใกลชิดกับผูปวยวัณโรคมากอน เคยมี
ประวัติตองขังมากอน เปนตน (2) ตรวจ CXR (3) ตรวจเสมหะ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการตรวจคัดกรองผูปวยวัณโรคปอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย/ ผูติดเช้ือเอชไอวีที่ไดรับการคัดกรองวณัโรคปอด อยางนอย 1 ครั้ง ใน
รอบปงบประมาณ 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย/ ผูติดเชื้อเอชไอวีและไมอยูในระหวางการรักษาวัณโรค (ในรอบ
ปงบประมาณเดยีวกัน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21 
ตัวหาร Pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference HIVQUAL-T 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Respiratory disease 

ประเภทตัวช้ีวัด TB (Mycobacterium tuberculosis) 

รหัสตัวช้ีวัด DR0203 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความสำเรจ็การรักษาวัณโรค 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) TB: Percent of treatment success 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยวัณโรค หมายถึง ผูปวยทั้งในสถานะผูปวยนอกและผูปวยใน ที่มี Principal diagnosis 

(Pdx) เปนโรควัณโรคปอดโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวน้ี 

2. ความสำเร็จของการรักษาวัณโรค เปนการประเมินผลการรักษาผู ปวยวัณโรครายใหมที ่ขึ้น
ทะเบียนรักษาทุกรายยอนหลัง 1 ป (12 เดือน) ซ่ึงประกอบดวยจำนวนการรักษาหาย (cure) และ
จำนวนการรักษาครบ (complete) รวมกันเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผูปวยวัณโรคพบเชื้อราย
ใหมท่ีขึ้นทะเบียน 

3. การรักษาหาย (cure) หมายถึง ผูปวยวัณโรคเสมหะพบเชื้อที่ไดรับการรักษาจนครบกำหนด 
และในระหวางการรักษามีผลการตรวจเสมหะเปล่ียนเปนลบ อยางนอย 2 ครั้ง โดยเนนมีการตรวจ
คร้ังสุดทายเมื่อสิ้นสุดการรักษาเปล่ียนเปนลบดวย 

4. การรักษาครบ (complete) หมายถึง ผูปวยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ ที่ไดรับการรักษาจนครบ
กำหนด ในระหวางการรักษามีผลการตรวจเสมหะเปลี่ยนเปนลบ แตไมมีผลกาตรวจครั้งสุดทาย
เมื่อสิ้นสุดการรักษา 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยวณัโรคปอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดพบเช้ือรายใหมที่ไดรับการรักษาหายรวมกับการรักษาครบ 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดพบเข้ือรายใหมท่ีขึ้นทะเบียนรักษา (ในรอบปงบประมาณเดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = A15, A16 
ตัวหาร Pdx = A15, A16 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สธ., สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ คำนิยามและวิธีการเก็บตัวช้ีวัด ใหอางอิงจาก สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 
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หมวดตัวช้ีวัด Respiratory disease 

ประเภทตัวช้ีวัด TB (Mycobacterium tuberculosis) 

รหัสตัวช้ีวัด DR0204 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยวณัโรคไดรับการตรวจคัดกรอง HIV 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) TB: Percent of TB having a HIV screening 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยวัณโรค หมายถึง ผูปวยทั้งในสถานะผูปวยนอกและผูปวยใน ที่มี Principal 

diagnosis (Pdx) เปนโรควัณโรคปอดโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่
ระบุไวนี ้
2. การคัดกรอง HIV หมายถึง การคัดกรองภาวะการติดเชื ้อเอชไอวี โดยผานระบบ 
Voluntary counseling and testing (VCT)  หร ื อป  จ จ ุ บ ั นอ าจ ใช   DCT (diagnosis 

counseling and testing) PICT (Provider induce counseling and testing) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยวัณโรคปอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดท่ีไดรับการคัดกรอง HIV ทั้งโดยวิธี VCT, DCT, PICT 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดทั้งหมด (ในรอบปงบประมาณเดียวกนั) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = A15, A16 
ตัวหาร Pdx = A15, A16 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ คำนิยามและวิธีการเก็บตัวช้ีวัด ใหอางอิงจาก สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 
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หมวดตัวช้ีวัด Respiratory disease 

ประเภทตัวช้ีวัด TB (Mycobacterium tuberculosis) 

รหัสตัวช้ีวัด DR0205 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยวณัโรคท่ีมีผลเลือดเอชไอวีบวกไดรับการรักษาดวย Antiretroviral therapy 

(ART) 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) TB: Percent of HIV-positive TB patients started on Antiretroviral therapy (ART) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยวัณโรค หมายถึง ผูปวยทั้งในสถานะผูปวยนอกและผูปวยใน ที่มี Principal 

diagnosis (Pdx) เปนโรควัณโรคปอดโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่
ระบุไวนี ้
2. ผูปวยที่มีผลเลือดเอชไอวีบวก หมายถึง ผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวี ทั้งในสถานะผูปวยนอก
และผูปวยใน ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนผูปวย/ผูที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโดยมีผล
การตรวจเลือดยืนยันแลววา HIV positive หรือมีรหัสโรคอยูในกลุมรหัสโรค B20-B24, 

Z21 

3. การรักษาดวย Antiretroviral therapy (ART) หมายถึง การที่ผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวี
ไดรับการรักษาโดยการกินยาตานไวรัสสูตรใดสูตรหนึ่งมานาน มากกวา 6 เดือน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยวณัโรคปอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดท่ีมผีลเลือดเอชไอวีบวกไดรับการรักษาดวยยาตานไวรสั 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดที่มผีลเลือดเอชไอวีบวกท้ังหมด (ในรอบปงบประมาณ
เดียวกัน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = A15, A16, and B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

ตัวหาร Pdx = A15, A16, and B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สำนักวัณโรค 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DR03 Asthma  
หมวดตัวช้ีวัด Respiratory disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Asthma 

รหัสตัวช้ีวัด DR0301 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวย Asthma ภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Asthma: Percent of unplanned re-admission within 28 days after last 

discharge 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Asthma หมายถึง ผูปวยใน ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคหืด โดยมี
รหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. การรับผูปวย Asthma กลับเขาโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน หมายถึง 
การที่ผูปวย Asthma กลับมารับการตรวจรักษาโดยไมไดวางแผน ภายหลังจากที่จำหนาย
ออกจากโรงพยาบาล ดวยสถานะการอนุญาตใหกลับบาน (status=improve) (ยกเวน
ผูปวยท่ีไปรักษาท่ีโรงพยาบาลอื่น หรือไมยินยอมรับการรักษาตามแผน) ภายใน 28 วัน และ
ตองรับกลับเขานอนพักรักษาในโรงพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยโรค Asthma ที่เปนผูปวยใน  
ในภาพรวม 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Asthma ที่ตองรับกลับเขาโรงพยาบาลโดยไมไดวางแผน ภายใน 28 วัน 
หลังออกจากโรงพยาบาล ในเดือนนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Asthma ที่จำหนายดวยสถานะการอนุญาตใหกลับบาน ในเดือนกอน
หนาน้ัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = J45, J46 

ตัวหาร Pdx = J45, J46 
ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I ,สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Respiratory disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Asthma 

รหัสตัวช้ีวัด DR0302 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวย Asthma ไดรับคำแนะนำใหอดหรือเลิกบุหรี่ ระหวางอยูในโรงพยาบาล 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Asthma: Percent of smoking cessation advice given 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Asthma หมายถึง ผูปวยใน ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคหืด โดยมี
รหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. การแนะนำใหอดหรือเลิกบุหรี่ หมายถึง การใหคำแนะนำ/การปรึกษา ใหความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ตอภาวะของโรคที่เปน แกผูปวย Asthma ที่มีประวตัิสูบ
บุหรี่ภายใน 1 ปกอนการไดรับการตรวจรักษาในขณะอยูในโรงพยาบาล เพื่อใหผูปวยอด
หรือเลิกบุหรี่ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยโรค Asthma ที่เปนผูปวยใน  
ในภาพรวม 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Asthma ที่สูบบุหรี่ไดรับการแนะนำใหอดหรือเลกิบุหรี ่
ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Asthma ที่สูบบุหรี่ทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = J45, J46 

ตัวหาร Pdx = J45, J46 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สธ., สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DR04 COPD 

หมวดตัวช้ีวัด Respiratory disease 

ประเภทตัวช้ีวัด COPD 

รหัสตัวช้ีวัด DR0401 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวย COPD ภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) COPD: Percent of unplanned re-admission into the hospital within 28 days 

after last discharge 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย COPD หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาลนานตั้งแต 4 
ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี Principal Diagnosis (Pdx) เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีรหัสโรคตาม 
ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้ 
2. การรับผูปวย COPD กลับเขาโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน หมายถึง 
การที่ผูปวย COPD กลับมารับการตรวจรกัษาโดยไมไดวางแผน ภายหลังจากท่ีจำหนายออก
จาก โรงพยาบาล ดวยสถานะการอนุญาตใหกลับบาน (status = improve) (ยกเวนผูปวย
ที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไมยินยอมรับการรักษาตามแผน) ภายใน 28 วัน และตอง
รับกลับเขานอนพักรักษาในโรงพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยโรค COPD ที่เปนผูปวยใน  
ในภาพรวม 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย COPD ที่ตองรบักลับเขาโรงพยาบาลโดยไมไดวางแผน ภายใน 28 วัน 
หลังออกจากโรงพยาบาล 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย COPD ที่จำหนายดวยสถานะการอนุญาตใหกลับบาน ในเดือนกอนหนา
นั้น 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = J44 

ตัวหาร Pdx = J44 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Respiratory disease 

ประเภทตัวช้ีวัด COPD 

รหัสตัวช้ีวัด DR0403 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) COPD: Percent of mortality 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย COPD หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล นานตั้งแต 4 
ช่ัวโมงขึ้นไป) อายุ ≥18 ป ท่ีมี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคปอด 

อุดกั้นเรื้อรัง โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้ 
2. การเสียชีวิตของผูปวย COPD หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผูปวย COPD ที่มี 
Pdx ตามที่ระบุไว หรือผูปวยที่มีโรครวมหรือโรคแทรกเปน COPD และมีสาเหตุการตาย
จากโรค COPD 

3. การจำหนายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผูปวยใน ออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ  
ทุกกรณี 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด การประเมินผลลัพธการดูแลรักษาผูปวยโรค COPD 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการจำหนายดวยการเสียชีวิตของผูปวย COPD จากทุกหอผูปวย 
ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการจำหนายทุกสถานะของผูปวย COPD จากทุกหอผูปวยในชวงเวลา

เดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = J44 

ตัวหาร Pdx = J44 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Respiratory disease 

ประเภทตัวช้ีวัด COPD 

รหัสตัวช้ีวัด DR0404 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รังที่ยังสูบบุหรี ่
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) COPD: Percent of patient with ongoing smoking 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่ หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังท่ียังสูบบุหรี่อยู หรือ เลิกบุหรี่ตอเนื่องมาเปนระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน 

2) ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึงผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับ
การรักษาแบบผูปวยนอกของโรงพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพ ของกระบวนการดูแลรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ท่ีมารับบริการแบบผูปวยนอกของโรงพยาบาล ท่ียัง
สูบบุหรี่อยู หรือ เลิกบหุรี่ตอเนื่องมาเปนระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน (คน) 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ท่ีมารับบริการแบบผูปวยนอกของโรงพยาบาล
ทั้งหมด (คน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = J44 

ตัวหาร Pdx = J44 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน (ตัวชี้วัดรายไตรมาส) 

หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference กรมการแพทย/ แนวทางเวชปฏบิัติการดูแลผูปวยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง ประเทศไทย 
ป 2558 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2559 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวด DC: Chronic Disease (C) 

ประเภท DC01 Diabetes Mellitus 

 

หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด DM 

รหัสตัวช้ีวัด DC0107 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยเบาหวานไดรับการตดัขาจากภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) DM: Percent of lower-extremity amputation among patients with diabetes 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยเบาหวาน หมายถึง ผูปวยท้ังในสถานะผูปวยในและผูปวยนอก อายุ 15 ปขึ้นไป ที่
มี Principal diagnosis (pdx) เปนโรคเบาหวาน และเปนผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษา
กับโรงพยาบาลซึ่งมารับการตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 
ป โดยเปนโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี้ 
2. การตัดขาจากภาวะแทรกซอน หมายถึง การที่ผูปวยเบาหวานไมสามารถควบคุมระดับ
น้ำตาลใหอยูในเกณฑไดจนเกิดภาวะแทรกซอนที่เทาซึ่งจำเปนตองใหการรักษาโดยการตัดขา 
3. ผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการตัดขา หมายถึง ผูปวยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนรับการรักษาของ
โรงพยาบาลซึ่งมีภาวะแทรกซอนจนจำเปนตองตัดขา โดยนับรวมทั้งรายที่ผาตัดเองและราย
ที่สงไปเพื่อรับการผาตัดที่ รพ.อื่น (กรณี ผูปวยท่ีไดรับการสงตอเพื่อทำการผาตัด ใหนับเปน
ยอดผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตัดขา ของโรงพยาบาล ผูสง Refer โดยไมนับเปนยอดของ
โรงพยาบาล ผูรับ Refer มาเพื่อทำการผาตัด) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยโรคเบาหวาน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยเบาหวานท่ีไดรบัการตัดขาจากภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานท้ังหมด  
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนรับการรักษาของโรงพยาบาลทั้งหมด (ในเดือน

เดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = E10, E11, E12, E13, E14 and Procedure = 84.10 - 84.19 

ตัวหาร Pdx = E10, E11, E12, E13, E14 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด DM 

รหัสตัวช้ีวัด DC0108 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยเบาหวานผูใหญที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดดี 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) DM: Percent of good controlled of blood sugar in adult  

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยเบาหวานผูใหญ หมายถึง ผูปวยอายุ ≥ 18 ป ในสถานะผูปวยนอกที่ไดรับการ
วินิจฉัยโรคเบาหวาน และเปนผูปวยท่ีขึ้นทะเบียนรับการรักษากับโรงพยาบาล ซึ่งมารับการ
ตรวจติดตามตอเนื่องในโรงพยาบาลหรือเครือขายสถานพยาบาล ≥ 2 ครั้งในระยะชวงเวลา 
6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งในรอบ 1 ปท่ีผานมา โดยเปนโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-

10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2. ผูปวยเบาหวานผูใหญที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดดี หมายถึง ผูปวยเบาหวานผูใหญที่มีระดับ
ผลการตรวจ HbA1c อยูในระดับที่ควบคุมไดตามกลุมอายุ ในชวงเวลาที่ประเมิน ดังนี ้
   2.1 ผูปวยเบาหวานผูใหญ อายุ < 60 ป:  มีคาระดับ HbA1c ครั้งลาสุดภายใน 6 ดือน ≤ 7 mg%  
   2.2 ผูปวยเบาหวานผูใหญ อายุ ≥ 60 ป: มีคาระดับ HbA1c ครั้งลาสุด ≤ 8 mg% 

3. ตัวชี ้ว ัดนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อสงเสริมคุณภาพการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดตาม
มาตรฐานโดยใช HbA1c ผานกลไกการเทียบเคียงตัวชี้วัด โดยแนะนำใหตรวจอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง หากไมมีผลการตรวจ HbA1c ครั้งลาสุดในชวงเวลา 6 เดือนที่ประเมินติดตาม ให
ยังคงนับผูปวยรายที่ไมปรากฏผลการตรวจ HbA1c รวมอยูในตัวหาร และแปลผลตัวตั้งท่ีไม
ปรากฎผลตรวจเปนผูปวยเบาหวานผูใหญที่ควบคุมระดับน้ำตาลไดไมดี  

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลของการดูแลรกัษากลุมผูปวยโรคเบาหวานผูใหญ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยเบาหวานผูใหญที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดดตีามเกณฑที่กำหนด 
ในชวงเวลา 6 เดือน (ครึ่งป) 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยเบาหวานผูใหญที่ข้ึนทะเบียนรับการรักษากับโรงพยาบาลและมารับ
บริการท้ังหมดในชวงเวลาคร่ึงปเดยีวกัน  

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง E10, E11, E12, E13, E14 

ตัวหาร E10, E11, E12, E13, E14 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2564 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  

เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Chronic Disease 

ประเภทตัวช้ีวัด DM 

รหัสตัวช้ีวัด DC0108.1 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยเบาหวานผูใหญอายุเกินกวา 60 ป ท่ีควบคุมระดบัน้ำตาลในเลือดไดด ี

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) DM: Percent of good controlled of blood sugar in adult aged ≥ 60 years old 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยเบาหวานผูใหญอายุเกินกวา 60 ป หมายถึง ผูปวยผูใหญอายุ ≥ 60 ป ในสถานะ
ผูปวยนอกที่ไดรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน และเปนผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับ
โรงพยาบาล ซึ่งมารับการตรวจติดตามตอเนื่องในโรงพยาบาลหรือเครือขายสถานพยาบาล 
≥ 2 ครั้งในระยะชวงเวลา 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งในรอบ 1 ปที่ผานมา โดยเปนโรคที่มีรหัส
โรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2. ผูปวยเบาหวานผูใหญอายุเกินกวา 60 ป ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดดี หมายถึง 
ผูปวยเบาหวานผูใหญ อายุ ≥ 60 ป ที่มีระดับผลการตรวจ HbA1c ครั้งลาสุดภายใน 6 

เดือน ≤ 8 mg%  

3. ตัวชี ้วัดนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อสงเสริมคุณภาพการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดตาม
มาตรฐานโดยใช HbA1c ผานกลไกการเทียบเคียงตัวชี้วัด โดยแนะนำใหตรวจอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง หากไมมีผลการตรวจ HbA1c ครั้งลาสุดในชวงเวลา 6 เดือนที่ประเมินติดตาม ให
ยังคงนับผูปวยรายที่ไมปรากฏผลการตรวจ HbA1c รวมอยูในตัวหาร และแปลผลตัวตั้งท่ีไม
ปรากฎผลตรวจเปนผูปวยเบาหวานผูใหญที่ควบคุมระดับน้ำตาลไดไมดี  

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลของการดูแลรกัษากลุมผูปวยผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยเบาหวานผูใหญอายุ ≥ 60 ป ท่ีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดดีตาม
เกณฑที่กำหนด ในชวงเวลา 6 เดือน (ครึ่งป) 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยเบาหวานผูใหญอายุ ≥ 60 ป ท่ีขึ้นทะเบียนรับการรักษากับโรงพยาบาล
และมารับบริการทั้งหมดในชวงเวลาครึ่งปเดียวกัน  

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง E10, E11, E12, E13, E14 

ตัวหาร E10, E11, E12, E13, E14 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2564 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  

เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด DM 

รหัสตัวช้ีวัด DC0108.2 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยเบาหวานผูใหญอายุนอยกวา 60 ป ท่ีควบคุมระดบัน้ำตาลในเลือดไดด ี

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) DM: Percent of good controlled of blood sugar in adult aged < 60 years old 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยเบาหวานผูใหญอายุนอยกวา 60 ป หมายถึง ผูปวยผูใหญอายุเกินกวา 18 ป แต
นอยกวา 60 ป ในสถานะผูปวยนอกที่ไดรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน และเปนผูปวยที่ขึ้น
ทะเบียนรับการรักษากับโรงพยาบาล ซึ่งมารับการตรวจติดตามตอเนื่องในโรงพยาบาลหรือ
เครือขายสถานพยาบาล ≥ 2 ครั้งในระยะชวงเวลา 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งในรอบ 1 ปท่ีผาน
มา โดยเปนโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี้ 
2. ผูปวยเบาหวานผูใหญอายุนอยกวา 60 ป ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดดี หมายถึง 
ผูปวยเบาหวานผูใหญอายุนอยกวา 60 ป ที่มีระดับผลการตรวจ HbA1c ครั้งลาสุดภายใน 6 

เดือน ≤ 7 mg%  

3. ตัวชี ้วัดนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อสงเสริมคุณภาพการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดตาม
มาตรฐานโดยใช HbA1c ผานกลไกการเทียบเคียงตัวชี้วัด โดยแนะนำใหตรวจอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง หากไมมีผลการตรวจ HbA1c ครั้งลาสุดในชวงเวลา 6 เดือนที่ประเมินติดตาม ให
ยังคงนับผูปวยรายที่ไมปรากฏผลการตรวจ HbA1c รวมอยูในตัวหาร และแปลผลตัวตั้งท่ีไม
ปรากฎผลตรวจเปนผูปวยเบาหวานผูใหญที่ควบคุมระดับน้ำตาลไดไมดี  

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลของการดูแลรกัษากลุมผูปวยผูใหญวัยทำงานท่ีเปนโรคเบาหวาน 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยเบาหวานผูใหญอายุเกินกวา 18 ป แตนอยกวา 60 ป ท่ีควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือดไดดตีามเกณฑที่กำหนด ในชวงเวลา 6 เดือน (ครึ่งป) 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยเบาหวานผูใหญอายุเกินกวา 18 ป แตนอยกวา 60 ป ท่ีขึ้นทะเบียนรับ
การรักษากับโรงพยาบาลและมารบับริการท้ังหมดในชวงเวลาครึ่งปเดียวกัน  

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง E10, E11, E12, E13, E14 

ตัวหาร E10, E11, E12, E13, E14 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2564 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  

เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DC02 Hypertension 

หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด HT 

รหัสตัวช้ีวัด DC0201 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยความดันโลหติสูงที่ควบคุมความดันโลหติไดด ี

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HT: Percent of good controlled of blood pressure 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผูปวยอายุ ≥ 18 ป ในสถานะผูปวยนอกที่ไดรับการ
วินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงทั้งที่เปนโรคหลักหรือโรครวม  และเปนผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรับ
การรักษากับโรงพยาบาล ซึ่งมารับการตรวจติดตามตอเนื่องในโรงพยาบาลหรือเครือขาย
สถานพยาบาล ≥ 2 ครั้งในระยะชวงเวลา 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งในรอบ 1 ปที่ผานมา โดย
เปนโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี้ 

2. ผูปวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี หมายถึง ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่มีผลการตรวจวัดความดันโลหิตของผูปวยจากการวัดที่สถานพยาบาล อยูในเกณฑ
ควบคุมตามระดับความดันโลหิตเปาหมายการรักษา ในชวงเวลาท่ีประเมิน ดังนี้ 

   2.1 ผูปวยความดันโลหิตสูง อายุ < 65 ป  

        มีผลการวัดความดันโลหิต 2 ครั้งลาสุดติดตอกัน มีคา ≤ 130/80 mmHg   

   2.2 ผูปวยความดันโลหิตสูง อายุ ≥ 65 ป  

       มีผลการวัดความดันโลหิต 2 ครั้งลาสดุติดตอกัน มีคา ≤ 140/80 mmHg   
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลของการดูแลรกัษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยความดันโลหติสงูควบคุมระดบัความดันโลหิตไดดตีามเกณฑที่กำหนด 
ในชวงเวลา 6 เดือน (ครึ่งป)   

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยความดันโลหิตสงูที่ข้ึนทะเบียนรับการรักษากับโรงพยาบาลและมารับ
บริการท้ังหมดในชวงเวลาคร่ึงปเดยีวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง I10, I11, I12, I13, I14, I15 

ตัวหาร I10, I11, I12, I13, I14, I15 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference กระทรวงสาธารณสุข, แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 

สมาคมความดันโลหติสูงแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 

เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั ้งที ่ 1 (ตุลาคม 2559): (1)ตัดนิยามคำวา “principal diagnosis และ/หรือ 
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pdx” ออก เนื่องจาก การลงรหัส ICD-10 ของผูปวยนอก ในบริบทประเทศไทยผูปวยจะมา
รับการรักษาดวยโรครวมหลายโรค โดยอาจจะไมไดระบุใหโรคความดันโลหติสงูเปนโรคหลกั
เทาน้ัน 

ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามใหสอดคลองกับแนวทางการรักษาโรคความ
ดันโลหิตในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด HT 

รหัสตัวช้ีวัด DC0201.1 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยความดันโลหติสูงอายุนอยกวา 65 ป ท่ีควบคุมความดันโลหิตไดด ี

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HT: Percent of good controlled of blood pressure of patient aged < 65 years old 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยความดันโลหิตสูงอายุนอยกวา 65 ป หมายถึง ผูปวยอายุ ≥ 18 ป แต < 65 ป  ใน
สถานะผูปวยนอกที่ไดรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงทั้งที่เปนโรคหลักหรือโรครวม  
และเปนผูปวยท่ีขึ้นทะเบียนรับการรักษากับโรงพยาบาล ซึ่งมารับการตรวจติดตามตอเนื่อง
ในโรงพยาบาลหรือเครือขายสถานพยาบาล ≥ 2 ครั้งในระยะชวงเวลา 6 เดือน หรือ ≥ 3 

ครั้งในรอบ 1 ปที่ผานมา โดยเปนโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่
ระบุไวนี ้
2. ผูปวยความดันโลหิตสูงอายุนอยกวา 65 ป ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี หมายถึง 
ผู ปวยโรคความดันโลหิตสูงที ่มีผลการตรวจวัดความดันโลหิตของผูปวยจากการวัดที่
สถานพยาบาล อยูในเกณฑควบคุมตามระดับความดันโลหิตเปาหมายการรกัษา ในชวงเวลา
ที่ประเมิน ดังนี ้
   2.1 ผูปวยความดันโลหิตสูง อายุ < 65 ป  
        มีผลการวัดความดันโลหิต 2 ครั้งลาสุดติดตอกัน มีคา ≤ 130/80 mmHg    

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลของการดูแลรกัษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยความดันโลหติสงู อายุ ≥ 18 ป แต < 65 ป ท่ีขึ้นทะเบียนรับการรักษากับ
โรงพยาบาลและมารับบริการ ท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไดดตีามเกณฑที่กำหนด ในชวง
เวลา 6 เดือน (ครึ่งป)   

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยความดันโลหิตสงูอายุ ≥ 18 ป แต < 65 ป ท่ีขึ้นทะเบียนรับการรักษากับ
โรงพยาบาลและมารับบริการทั้งหมดในชวงเวลาครึ่งปเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง I10, I11, I12, I13, I14, I15 

ตัวหาร I10, I11, I12, I13, I14, I15 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference กระทรวงสาธารณสุข, แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 

สมาคมความดันโลหติสูงแหงประเทศไทย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2564 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  

เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด HT 

รหัสตัวช้ีวัด DC0201.2 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยความดันโลหติสูงอายุเกินกวา 65 ป ที่ควบคุมความดนัโลหิตไดด ี

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HT: Percent of good controlled of blood pressure of patient aged ≥ 65 years 

old  

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยความดันโลหิตสูงอายุเกินกวา 65 ป หมายถึง ผูปวยอายุ ≥ 65 ป ในสถานะผูปวย
นอกท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงทั้งที่เปนโรคหลักหรือโรครวม และเปนผูปวยที่
ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับโรงพยาบาล ซึ่งมารับการตรวจติดตามตอเนื่องในโรงพยาบาล
หรือเครือขายสถานพยาบาล ≥ 2 ครั้งในระยะชวงเวลา 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งในรอบ 1 ป
ที่ผานมา โดยเปนโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2. ผูปวยความดันโลหิตสูงอายุเกินกวา 65 ป ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี หมายถึง 
ผู ปวยโรคความดันโลหิตสูงที ่มีผลการตรวจวัดความดันโลหิตของผู ปวยจากการวัดที่
สถานพยาบาล อยูในเกณฑควบคุมตามระดับความดันโลหิตเปาหมายการรกัษา ในชวงเวลา
ที่ประเมิน ดังนี ้
   2.1 ผูปวยความดันโลหิตสูง อายุ ≥ 65 ป  
       มีผลการวัดความดันโลหิต 2 ครั้งลาสุดติดตอกัน มีคา ≤ 140/80 mmHg    

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลของการดูแลรกัษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยความดันโลหติสงู อายุ ≥ 18 ป แต < 65 ป ท่ีขึ้นทะเบียนรับการรักษากับ
โรงพยาบาลและมารับบริการ ท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไดดตีามเกณฑที่กำหนด ในชวง
เวลา 6 เดือน (ครึ่งป)   

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยความดันโลหิตสงูอายุ ≥ 18 ป แต < 65 ป ที่ข้ึนทะเบียนรับการรักษากับ
โรงพยาบาลและมารับบริการทั้งหมดในชวงเวลาครึ่งปเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง I10, I11, I12, I13, I14, I15 

ตัวหาร I10, I11, I12, I13, I14, I15 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference กระทรวงสาธารณสุข, แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 

สมาคมความดันโลหติสูงแหงประเทศไทย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2564 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  

เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DC03 HIV 

หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด HIV 

รหัสตัวช้ีวัด DC0301 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูติดเช้ือเอชไอวีที่กินยาตานไวรัส ไดรับการตรวจ Viral load (VL) อยางนอย 1 

ครั้งตอป 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HIV: Percent of people living with HIV with at least one test viral load (VL) 

after ARV treatment 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย/ผูติดเชื ้อเอชไอวี หมายถึง ผูปวยทั้งในสถานะผูปวยนอกและผู ปวยใน ที่มี 
Principal diagnosis (Pdx) เปนผูปวย/ผูที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโดยมีผลการตรวจเลือด
ยืนยันแลววา HIV positive โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. ผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาตานไวรัส หมายถึง ผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาตาน
ไวรัสสูตรใดสูตรหนึ่งมานานมากกวา 6 เดือน 

3. ผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาตานไวรัส ไดรับการตรวจ VL หมายถึง ผูปวย/ผูติดเช้ือ
เอชไอวีที่ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสสูตรใดสูตรหนึ่งมานานมากกวา 6 เดือน ไดรับการ
ตรวจเลือดหาคาจำนวนเชื้อไวรัส อยางนอย 1 ครั้งตอป (โดยผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวกีลุมนี้ 
ควรไดรับการตรวจติดตาม VL ทุก 6-12เดือน) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยโรคHIV 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับยาตานไวรัสไดรับการตรวจ VL อยางนอย 1 ครั้ง 
ในรอบ 1 ป 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย/ผูตดิเช้ือเอชไอวีท่ีไดรับการรักษาดวยยาตานไวรสันานมากกวา 6 เดือน
ทั้งหมด (ในปเดียวกัน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

ตัวหาร Pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือปละคร้ัง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference HIVQUAL-T 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด HIV 

รหัสตัวช้ีวัด DC0302 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูติดเช้ือเอชไอวีที่มี Viral load (VL) < 50 copies/ml หลังจากกินยาตานไวรสั

มาแลว 12 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HIV: Percent of people living with HIV with viral load (VL) < 50 copies/ml 

after ARV treatment 12 months ago 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย/ ผูติดเชื ้อเอชไอวี หมายถึง ผูปวยทั้งในสถานะผูปวยนอกและผูปวยใน ที่มี 
Principal diagnosis (Pdx) เปนผูปวย/ ผูที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโดยมีผลการตรวจเลือด
ยืนยันแลววา HIV positive โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. ผูปวย/ ผูติดเช้ือเอชไอวีที่มี VL < 50 copies/ml หลังจากกินยาตานไวรัสมาแลว  
12 เดือน หมายถึง ผูปวย/ ผูติดเช้ือเอชไอวีที่ไดรับการรักษาดวยการกินยาตานไวรัสสูตรใด
สูตรหนึ่งมาแลว 12 เดือน ไดรับการตรวจเลือดหาคาจำนวนเช้ือไวรัส (VL) แลวพบวามี 

คานอยกวา 50 copies/ml 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยโรคHIV 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มี VL < 50 copies/ml หลังจากกินยาตานไวรัส
มาแลว 12 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย/ผูตดิเช้ือเอชไอวีท่ีเริ่มยาตานไวรัสครบ 12 เดือนในชวงปท่ีประเมิน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

ตัวหาร Pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21 
ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference HIVQUAL-T 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Chronic Disease 

ประเภทตัวช้ีวัด HIV 

รหัสตัวช้ีวัด DC0306 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูติดเช้ือเอชไอวีเพศหญิงไดรบัการคดักรองมะเร็งปากมดลูก 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HIV:  Percent of people living with HIV screening PAP smear 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย/ ผูติดเชื ้อเอชไอวี หมายถึง ผูปวยทั้งในสถานะผูปวยนอกและผูปวยใน ที่มี 
Principal diagnosis (Pdx) เปนผูปวย/ ผูที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโดยมีผลการตรวจเลือด
ยืนยันแลววา HIV positive โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2. การคัดกรองมะเร็งปากมดลกู หมายถึง การตรวจโดยวิธีการทำ Pap Smear หรือ visual 

inspection with acetic acid (VIA) โดยผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงควรไดรับการ
ตรวจอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยโรค HIV 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยางนอย 
1 ครั้งในปท่ีประเมิน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย/ผูตดิเช้ือเอชไอวีเพศหญิงท้ังหมด (ในรอบปท่ีประเมินเดยีวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

ตัวหาร Pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือปละคร้ัง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference HIVQUAL-T 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เปาหมายของระบบ THIP  
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด HIV 

รหัสตัวช้ีวัด DC0307 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูติดเช้ือเอชไอวีรายใหมที่ไดรับการตรวจคดักรองโรคซิฟลิส 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HIV: Percent of people living with HIV newly registered who were tested for 

syphilis 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย/ผูติดเชื ้อเอชไอวี หมายถึง ผูปวยทั้งในสถานะผูปวยนอกและผู ปวยใน ที่มี 
Principal diagnosis (Pdx) เปนผูปวย/ผูที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโดยมีผลการตรวจเลือด
ยืนยันแลววา HIV Positive โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. การตรวจคัดกรองซิฟลิส มีวัตถุประสงคเพื ่อตรวจหาโรคซิฟลิสโดยการตรวจเลือด
สามารถทำไดโดยการตรวจเลือด (syphilis serologist screening tests) ประกอบดวย
การตรวจ 2 ชนิด คือ 

   2.1 Non-treponemal test : VDRL, RPR 

   2.2 Treponemal test : TPHA, TPPA, FTA-ABS 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวย/ผูตดิเช้ือ HIV 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย/ผูติดเชื้อเอชไอวีทรีายใหม ที่ไดรับการตรวจคัดกรองโรคซิฟลสิ ในรอบป
รายงาน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย/ผูตดิเช้ือเอชไอวีรายใหมทั้งหมด ในรอบปรายงาน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21, A51 

ตัวหาร Pdx = B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference HIVQUAL-T 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  

เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด HIV 

รหัสตัวช้ีวัด DC0308 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูติดเช้ือเอชไอวี/เอดสที่ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส ณ ปจจุบัน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HIV: Percentage of people living with HIV who were currently receiving 

antiretroviral therapy 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส หมายถึง ผูปวยท้ังในสถานะผูปวยนอกและผูปวยในท่ีมผีล
การตรวจเลือดยืนยันแลววา HIV positive มผีลการตรวจวินิจฉัย โดยเปนโรคที่มรีหัส
โรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้ และขึ้นทะเบียนรับการรักษากับ
โรงพยาบาล  
2. ผูติดเช้ือเอชไอวี/เอดสที่ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรสั หมายถึง ผูติดเช้ือเอชไอ
วี/เอดสที่กินยาตานไวรสัสตูรใดสตูรหนึ่งและมารบัยา ตรวจติดตามตอเนื่องใน
โรงพยาบาล ≥ 1 ครั้งใน 1 ปท่ีรายงาน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยโรค HIV 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูติดเช้ือเอชไอวี/เอดสที่เขาถึงยาตานไวรัสตามนิยามขอ 2 

ตัวหาร B = จำนวนผูปวย/ ผูติดเช้ือเอชไอวีทั้งหมดตามนิยามขอ 1 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

ตัวหาร B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * 75 (HIV HUB info Thailand / 2563)  

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference กระทรวงสาธารณสุข, แนวทางการตรวจรักษาและปองกันการตดิเช้ือเอชไอวี 
ประเทศไทย ป 2563-2564  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2564 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  

เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ สามารถอางอิงไดจากรายงานตัวช้ีวัดในโปรแกรม NAP web report  สปสช. 
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หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด HIV 

รหัสตัวช้ีวัด DC0309 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูติดเช้ือเอชไอวีรายใหมที่มีขอบงช้ีในการรับยาปองกันวัณโรค 
(Tuberculosis preventive therapy, TPT) ไดรับยา TPT  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HIV: Percentage of newly diagnosed people living with HIV were 

receiving tuberculosis preventive therapy  

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม หมายถึง ผูติดเช้ือเอชไอวีที่ไดรับการวินิจฉยัเปนครั้งแรก
ในชวงปท่ีรายงาน 

2. ผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมมีขอบงช้ี ไดแก ผูติดเช้ือเอชไอวีรายใหมที่ไมปวยเปนวัณ
โรค รวมกับมี CD4 < 200 cells/μL หรือ ในกรณีที่ CD4 > 200 cells/μL มีผล 

TST >5 มม. หรือ IGRA positive หรือแพทยแนะนำใหเริม่การรับยาปองกันวัณ
โรคโดยไมจำเปนตองมีผลตรวจ 

3. ผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมไดรับการปองกันวัณโรค (TPT) โดยไดรับประทาน ยาไอ
โซไนอะซิด (Isoniazid) รวมกับ ไรฟาเพนทิน (Rifapentine) ทุกวันเปนเวลา 1 

เดือน หรือทุกสัปดาหเปนเวลา 12 สัปดาห หรือไดรับยาสูตรอื่นๆ ตามแนวทาง
ประเทศเพื่อปองกันการปวยเปนวณัโรค ภายใน  6 เดือนหลังจากรับยาตานไวรัส 

HIVตามแนวทางการตรวจรักษา และปองกันการตดิเช้ือเอชไอวีประเทศไทย ป 
2563/64 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อปองกันการเกิดวัณโรครายใหม ในผูติดเชื้อเอชไอวี 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = ผูติดเช้ือเอชไอวีรายใหมไดรับยาปองกันวัณโรค (TPT) 

ตัวหาร B = ผูติดเช้ือเอชไอวีรายใหมที่มีขอบงช้ี 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

ตัวหาร B20, B21, B22, B23, B24, Z21 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference กระทรวงสาธารณสุข, แนวทางการตรวจรักษาและปองกันการตดิเช้ือเอชไอวี 
ประเทศไทย ป 2563-2564  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2564 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  

เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DC04 Cancer 

หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Cancer 

รหัสตัวช้ีวัด DC0401 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตของผูปวยโรคมะเร็ง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Cancer: Percent of mortality 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยมะเร็ง (cancer) หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาลนาน
ตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) or Secondary diagnosis (Sdx) 

เปนโรคมะเร็ง โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9  
ดังท่ีระบุไวนี้  
2. การเสียชีวิตของผูปวยมะเร็ง (cancer) หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผูปวยท่ีมี 
Pdx เปนมะเร็ง (cancer) หรือ Sdx เปนมะเร็ง และเสียชีวิตดวยสาเหตุจาก มะเร็ง  
3. การจำหนายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผูปวยใน ออกจากโรงพยาบาล ในทุกสถานะ  
ทุกกรณี 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยโรคมะเร็ง 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของผูปวยมะเร็งท่ีจำหนายดวยการเสียชีวิต ใน 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของผูปวยมะเร็งทีจ่ำหนายทุกสถานะ (ในเดือนเดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = C00-C97, D00-D09 หรือ Z51.0, Z51.1 and Sdx = C00-C97, D00-D09 

ตัวหาร Pdx = C00-C97, D00-D09 หรือ Z51.0, Z51.1 and Sdx = C00-C97, D00-D09 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Cancer 

รหัสตัวช้ีวัด DC0402 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลกอนวันนัดโดยไมไดวางแผนของผูปวยมะเร็ง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Cancer: Percent of unplanned re-admission 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยมะเร็ง (cancer) หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 
นานตั ้งแต 4 ชั ่วโมงขึ ้นไป) ที ่มี Principal diagnosis (Pdx) or Secondary diagnosis 

(Sdx) เปนโรคมะเร็ง โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้  
2. การรับกลับเขาโรงพยาบาลกอนวันนัดโดยไมไดวางแผนของผูปวยมะเร็ง (cancer) 

หมายถึง การที่ผูปวยมะเร็ง (cancer) กลับมารับการตรวจรักษากอนถึงกำหนดวันนัดหมาย 
และจำเปนตองรับกลับเขานอนพักรักษาในโรงพยาบาลโดยไมไดวางแผน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยโรคมะเร็ง 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของผูปวยมะเร็งท่ีมาตรวจกอนถึงกำหนดวันนัดหมายและรับไวใน
โรงพยาบาล 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของผูปวยมะเร็งทีร่ับไวในโรงพยาบาลทั้งหมด (ในเดอืนเดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = C00-C97, D00-D09 หรือ Z51.0, Z51.1 and Sdx = C00-C97, D00-D09 

ตัวหาร Pdx = C00-C97, D00-D09 หรือ Z51.0, Z51.1 and Sdx = C00-C97, D00-D09 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Cancer 

รหัสตัวช้ีวัด DC0403 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งตับ 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Liver Cancer: Percent of mortality 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยมะเร็ง (cancer) หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 
นานตั ้งแต 4 ชั ่วโมงขึ ้นไป) ที ่มี Principal diagnosis (Pdx) or Secondary diagnosis 

(Sdx) เปนโรคมะเร็ง โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้  
2. การเสียชีวิตของผูปวย Liver cancer หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผูปวย 
Liver cancer ที่มี Pdx ตามที่ระบุไว หรือผูปวยที่มีโรครวมหรือโรคแทรกเปนโรค  

Liver cancer และมีสาเหตุการตายจากโรคโรค Liver cancer ซึ่งอยูในสถานะผูปวยใน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยโรคมะเร็งตับ 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของผูปวย Liver cancer ที่จำหนายดวยการเสียชีวิต ใน 1 เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของผูปวย Liver cancer ที่จำหนายทุกสถานะ (ในเดือนเดียวกัน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = C22.0, C22.2, C22.3, C22.4, C22.5, C22.6, C22.7, C22.8, C22.9 หรือ Pdx = 

Z51.0, Z51.1 and Sdx = C22.0, C22.2, C22.3, C22.4, C22.5, C22.6, C22.7, C22.8, 

C22.9 

ตัวหาร Pdx = C22.0, C22.2, C22.3, C22.4, C22.5, C22.6, C22.7, C22.8, C22.9 หรือ Pdx = 

Z51.0, Z51.1 and Sdx = C22.0, C22.2, C22.3, C22.4, C22.5, C22.6, C22.7, C22.8, 

C22.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DC05 Chronic Kidney Disease  

หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Chronic kidney disease (CKD) 

รหัสตัวช้ีวัด DC0501 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีสามารถชะลอความเสื่อมของไตไดตามเปาหมาย 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) CKD: Percent of patients who achieve the kidney function deterioration 

delayed target 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) ผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ที่สามารถชะลอความเสื่อมของไตไดตามเปาหมาย หมายถึง  
ผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอกของ
โรงพยาบาล และไดรับการตรวจ Serum Creatinine โดยมีผล eGFR ≥ 2 คาในชวงเวลาที่
ตางกันของปท่ีเก็บขอมูล, และมีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง ลดลง <4 ml/min/1.73 m2/Yr 

2) eGFR (estimated Glomerular Filtration Rate) หมายถึง อัตราการกรองของไตที่ได
จากการคำนวณจากคา Serum creatinine 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อแสดงประสิทธิผล ของกระบวนการชะลอความเสื่อมของไตท้ังระบบ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 3-4 สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ีแผนกผูปวย
นอกของโรงพยาบาล และไดรับการตรวจ Serum creatinine โดยมีผล eGFR เกินกวา 2 
คา ในชวงเวลาที่ตางกันของปที ่เก็บขอมูล , และ มีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง ลดลง <4 

ml/min/1.73 m2/Yr 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 3-4 สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ีแผนกผูปวย
นอกของโรงพยาบาล และไดรับการตรวจ Serum Creatinine โดยมีผล eGFR เกินกวา 2 

คา ในชวงเวลาท่ีตางกันของปท่ีเก็บขอมูล 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง ผูปวยจากแฟม DIAGNOSIS OPD ที่มีรหัสโรคเปน  
1) N183, N184, (N189 ที่ไมมี eGFR หรือมีคา eGFR≥15 แตนอยกวา 60 ml/min/1.73 
m2/Yr),  

2) E102, E112, E122, E132, E142 หรือ I12*, I13*, I151 ที่มีคา eGFR≥15 แตนอยกวา 
60 ml/min/1.73 m2/Yr โดยนับคนไมซ้ำ และตองมีผล eGFR เกินกวา 2 คา ในชวงเวลา
ที่ตางกันของปที ่เก็บขอมูล , และ มีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง ลดลง <4 ml/min/1.73 
m2/Yr 

ตัวหาร ผูปวยจากแฟม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเปน  
1) N183, N184, (N189 ที่ไมมี eGFR หรือมีคา eGFR ≥15 แตนอยกวา 60 ml/min/1.73 
m2/Yr),  

2) E102, E112, E122, E132, E142 หรือ I12*, I13*, I151 ที่มีคา eGFR≥15 แตนอยกวา 
60 ml/min/1.73 m2/Yr โดยนับคนไมซ้ำ และตองมีผล eGFR เกินกวา 2 คาในชวงเวลาที่
ตางกันของปท่ีเก็บขอมูล 
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ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 63 /อางอิงจาก Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข/26 พฤษภาคม 2559 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 
ที่มา/ Reference กรมการแพทย/ สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย และ Health Data Center กระทรวง

สาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2559 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Chronic disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Chronic kidney disease (CKD) 

รหัสตัวช้ีวัด DC0502 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีไดรับยา ACEIs หรือ ARBs 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) CKD: Percent of patients who are receiving ACEIs or ARBs 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) ผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคไตเร้ือรัง (CKD) ระยะที่ 
1-4 สัญชาติไทย ที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล และไดรับการตรวจ 
Serum creatinine โดยมีคา eGFR ≥15 ml/min/1.73 m2/Yr 

2) eGFR (estimated Glomerular Filtration Rate) หมายถึง อัตราการกรองของไตทีไ่ด
จากการคำนวณจากคา Serum creatinine 

3) ACEis หมายถึง ยาในกลุม Angiotensin converting enzyme inhibitor 

4) ARBs หมายถึง ยาในกลุม Angiotensin receptor blocker 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อแสดงประสิทธิภาพ ของกระบวนการดูแลรักษาเพื่อชะลอความเสื่อมของไตของหนวย
บริการ 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 1-4 สัญชาติไทย ที่มารับบริการที่แผนกผูปวย
นอกของโรงพยาบาล และไดรับการตรวจ Serum creatinine โดยมีคา eGFR ≥15 

ml/min/1.73 m2/Yr, และ ไดรับการรักษาดวยยา ACEi หรือ ARB 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 1-4 สัญชาติไทย ที่มารับบริการที่แผนก
ผูปวยนอกของโรงพยาบาล และไดรับการตรวจ Serum creatinine โดยมคีา eGFR ≥15 

ml/min/1.73 m2/Yr 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง ผูปวยจากแฟม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเปน  

1)N181, N182, N183, N184, (N189 ที่ไมมี eGFR หรือมีคา eGFR≥15 ml/min/1.73 
m2/Yr),  

2) E102, E112, E122, E132, E142 หรือ I12*, I13*, I151 ที่มีคา eGFR≥15 

ml/min/1.73 m2/Yr โดยนับคนไมซ้ำ และ ไดรับการรักษาดวยยา ACEi หรือ ARB 

ตัวหาร ผูปวยจากแฟม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเปน  
1)N181, N182, N183, N184, (N189 ที่ไมมี eGFR หรือมีคา eGFR≥15 ml/min/1.73 
m2/Yr),  

2) E102, E112, E122, E132, E142 หรือ I12*, I13*, I151 ที่มีคา eGFR≥15 

ml/min/1.73 m2/Yr โดยนับคนไมซ้ำ 
ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดราย 6 เดือน) 

หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 44 /อางอิงจาก Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข/26 พฤษภาคม 2559 
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วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference กรมการแพทย/ สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย และ Health data center กระทรวง
สาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2559 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวด DO: Musculoskeletal disease (O) 

ประเภท DO02 Hip  

หมวดตัวช้ีวัด Musculoskeletal disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Hip 
รหัสตัวช้ีวัด DO0202 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอสะโพก ไดรับ prophylactic antibiotic  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Hip arthroplasty: Percent of patients who received antibiotic prophylaxis in 

Hip arthroplasty 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผู ปวยผาตัดเปลี ่ยนขอสะโพก หมายถึง ผู ปวยใน (ผู ปวยที ่ร ับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาลนานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) ที่ม ีPrincipal diagnosis (Pdx) เปนโรคเกี่ยวกับขอ
สะโพกซึ่งจำเปนตองใหการรักษาโดยการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกโดยมีรหัสโรคอยูในกลุม
รหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2. การไดรับยาปฏิชีวนะแบบปองกันในการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพก หมายถึง การที่ผูปวย
ไดรับยาปฏิชีวนะในชวงระยะเวลาภายใน 1 ชั่วโมงกอนลงมีดผาตัด (กรณีเปนการใหยา
แบบ Intravenous drip ใหเริ่มนับเวลาเม่ือ drip ยาหมด) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลผูปวยผาตัด Hip arthroplasty 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการผาตัดเปลีย่นขอสะโพกท่ีไดรับ prophylactic antibiotic ภายใน 1
ช่ัวโมง กอนลงมีดผาตัด ใน 1เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการผาตัดเปลีย่นขอสะโพกท้ังหมดในเดือนเดยีวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Procedure = 81.51, 81.52, 81.53 
ตัวหาร Procedure = 81.51, 81.52, 81.53 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 
ที่มา/ Reference THIP I, http://www.aaos.org/about/papers/advistmt/1027.asp 

2012 http://www.ashp.org/surgical-guidelines 

http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/progress-report/hai-progress-report.pdf 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2558 

เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558): ใหตัดรหสั ICD-9 81.40 ออกท้ังในตัวตั้งและตัวหาร
เพื่อใหนิยามการจดัเก็บสอดคลองกับนิยามสากลของ CDC ที่ระบุวา HPRO หมายถึง 
81.51, 81.52, 81.53 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Musculoskeletal disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Hip 
รหัสตัวช้ีวัด DO0204 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการตดิเช้ือแผลผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกภายใน 1 ป 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Hip arthroplasty: Percent of Hip arthroplasty associated infection  

within 1 Year 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอสะโพก หมายถึง ผูปวยทั้งในสถานะผูปวยนอกและผูปวยใน ที่มี 
Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคเกี่ยวกับขอสะโพก ซึ่งจำเปนตองใหการรักษาโดยการ
ผาตัดเปลี่ยนขอสะโพก โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. เปนการติดเชื้อในขอสะโพกหลังการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพก ภายในชวงระยะเวลา 1 ป
หลังการผาตัด นับเฉพาะการติดเช้ือครั้งแรก  

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธของการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีการผาตัดขอสะโพก 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือในขอสะโพกหลังการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพก 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการผาตัดเปลีย่นขอสะโพกท้ังหมดในเดือนเดยีวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Procedure = 81.51, 81.52, 81.53 และ มีการติดเช้ือ 
ตัวหาร Procedure = 81.51, 81.52, 81.53 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 
ที่มา/ Reference THIP I , CDC, January 2014 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2558 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั ้งที่ 1 (ตุลาคม 2558): ใหตัดรหัส ICD-9 81.40 ออกทั้งในตัวตั ้งและตัวหาร

เพื่อใหนิยามการจัดเก็บสอดคลองกับนิยามสากลของ CDC ที่ระบุวา HPRO หมายถึง 
81.51, 81.52, 81.53., (2) ปรับเพิ่มคำวา “ภายใน 1 ป” ตอทายชื่อตัวชี้วัด เพื่อความ
ชัดเจนของระยะเวลาการติดตามการติดเช้ือในชวงเวลา 1 ป 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Musculoskeletal disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Hip 
รหัสตัวช้ีวัด DO0205 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการตดิเช้ือแผลผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกภายใน 90 วัน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Hip arthroplasty: Percent of Hip arthroplasty associated infection  

within 90 days 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอสะโพก หมายถึง ผูปวยทั้งในสถานะผูปวยนอกและผูปวยใน ที่มี 
Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคเกี่ยวกับขอสะโพก ซึ่งจำเปนตองใหการรักษาโดยการ
ผาตัดเปลี่ยนขอสะโพก โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. เปนการติดเช้ือในขอสะโพกหลังการผาตัดเปลีย่นขอสะโพก ภายในชวงระยะเวลา 90 วัน
หลังการผาตัด นับเฉพาะการติดเช้ือครั้งแรก  

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธของการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีการผาตัดขอสะโพกท่ีสามารถเทียบเคียงไดกับ 
CDC 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือในขอสะโพกหลังการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพก 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการผาตัดเปลีย่นขอสะโพกท้ังหมดในเดือนเดยีวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Procedure = 81.51, 81.52, 81.53 และ มีการติดเช้ือ 
ตัวหาร Procedure = 81.51, 81.52, 81.53 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference CDC, January 2014 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ตาม CDC definition of HAI surveillance แยกระยะเวลาการติดตามออกตามความลึก

ของการติดเช้ือ ถาเปน Superficial SSI จะตาม 30 วัน ถาเปน deep SSI และ 
organ/space SSI จะตาม 90 วัน 
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ประเภท DO03 Knee 

หมวดตัวช้ีวัด Musculoskeletal disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Knee 
รหัสตัวช้ีวัด DO0302 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขา ไดรับ prophylactic antibiotic  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Knee arthroplasty: Percent of patients who received antibiotic prophylaxis 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขา หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 

นานตั ้งแต4ชั ่วโมงขึ ้นไป ) ที ่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคเกี ่ยวกับขอเขาซึ่ง
จำเปนตองใหการรักษาโดยการผาตัดเปลี่ยนขอเขาโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, 

ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2. การไดรับยาปฏิชีวนะแบบปองกันในการผาตัดเปลี่ยนขอเขา หมายถึง การที่ผูปวยไดรับ
ยาปฏิชีวนะในชวงระยะเวลาภายใน 1 ชั่วโมงกอนลงมีดผาตัด (กรณีเปนการใหยาแบบ IV 

drip ใหเริ่มนับเวลาเม่ือ drip ยาหมด) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลผูปวยผาตัด Knee arthroplasty 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการผาตัดเปลีย่นขอเขาที่ไดรับ prophylactic antibiotic ภายใน 1

ช่ัวโมง กอนลงมีดผาตัด ใน 1เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการผาตัดเปลีย่นขอเขาทั้งหมดในเดือนเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Procedure = 81.54, 81.55 
ตัวหาร Procedure = 81.54, 81.55 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I, 2012 http://www.ashp.org/surgical-guidelines 

http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/progress-report/hai-progress-report.pdf 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2558 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558): ใหตัดรหสั ICD-9 81.47 ออกท้ังในตัวตั้งและตัวหาร

เพื่อใหนิยามการจดัเก็บสอดคลองกับนิยามสากลของ CDC ที่ระบุวา KPRO หมายถึง 
81.54, 81.55 

หมายเหต ุ กรณผีาตัดเขาสองขางพรอมกัน นับเปนการผาตัด 1 ครั้ง 
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หมวดตัวช้ีวัด Musculoskeletal disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Knee 
รหัสตัวช้ีวัด DO0303 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการตดิเช้ือในขอเขาหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาภายใน 1 ป 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Knee artrhoplasty: Percent of surgical infection within 1 year 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขาหมายถึงผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
นานตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคเกี ่ยวกับขอเขาซึ่ง
จำเปนตองใหการรักษาโดยการผาตัดเปลี่ยนขอเขาโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, 

ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2. เปนการติดเชื้อในขอเขาหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขา ภายในระยะเวลา 1 ป หลังการ
ผาตัดนับเฉพาะการติดเช้ือครั้งแรก 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธของการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีการผาตัดเปลี่ยนขอเขา 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือในขอเขาหลังการผาตัดเปลีย่นขอเขา 
ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการผาตัดเปลีย่นขอเขาทั้งหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Procedure = 81.54, 81.55 และ มีการติดเช้ือ 

ตัวหาร Procedure = 81.54, 81.55 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I ,CDC , January 2014, NSHN 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2558 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั ้งที ่ 1 (ตุลาคม 2558): ใหตัดรหัส ICD-9 81.47 ออกทั้งในตัวตั ้งและตัวหาร

เพื่อใหนิยามการจัดเก็บสอดคลองกับนิยามสากลของ CDC ที่ระบุวา KPRO หมายถึง 
81.54, 81.55., (2) ปรับเพิ่มคำวา “ภายใน 1 ป” ตอทายชื่อตัวชี้วัด เพื่อความชัดเจนของ
ระยะเวลาการติดตามการติดเช้ือในชวงเวลา 1 ป 

หมายเหต ุ กรณผีาตัดเขาสองขางพรอมกัน นับเปนการผาตัด 1 ครั้ง 
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หมวดตัวช้ีวัด Musculoskeletal disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Knee 
รหัสตัวช้ีวัด DO0304 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการตดิเช้ือในขอเขาหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขาภายใน 90 วัน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Knee artrhoplasty: Percent of surgical infection within 90 days 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขาหมายถึงผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 

นานตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคเกี ่ยวกับขอเขาซึ่ง
จำเปนตองใหการรักษาโดยการผาตัดเปลี่ยนขอเขาโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, 

ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2. เปนการติดเชื้อในขอเขาหลังการผาตัดเปลี่ยนขอเขา ภายในระยะเวลา 90 วัน หลังการ
ผาตัดนับเฉพาะการติดเช้ือครั้งแรก 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธของการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีการผาตัดเปลี่ยนขอเขาทีส่ามารถเทียบเคยีงได
กับ CDC 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือในขอเขาหลังการผาตัดเปลีย่นขอเขา 
ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการผาตัดเปลีย่นขอเขาทั้งหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Procedure = 81.54, 81.55 และ มีการติดเช้ือ 

ตัวหาร Procedure = 81.54, 81.55 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference CDC , January 2014, NSHN 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ (1) ตาม CDC definition of HAI surveillance แยกระยะเวลาการติดตามออกตามความ

ลึกของการติดเชื้อ ถาเปน superficial SSI จะตาม 30 วัน ถาเปน Deep SSI และ 
organ/space SSI จะตาม 90 วัน 

(2) กรณีผาตดัเขาสองขางพรอมกัน นับเปนการผาตัด 1 ครั้ง 
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หมวด DG: Gastrointestinal disease (G) 

ประเภท DG01 UGIH 
หมวดตัวช้ีวัด Gastrointestinal disease 

ประเภทตัวช้ีวัด UGIH 
รหัสตัวช้ีวัด DG0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวย Upper GI Hemorrhage ภายใน 28 วัน โดย

ไมไดวางแผน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Upper gastrointestinal hemorrhage (UGIH): Percent of unplanned     

re-admission into the hospital within 28 days after last discharge    

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย UGIH หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล นาน ≥ 4
ชั่วโมง) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคที่มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
สวนบนโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้ 
2. เปนการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูปวยโรค Upper GI hemorrhage ภายใน 28วัน 
โดยไมไดวางแผนหลังจำหนายออกจาก รพ. ดวยสถานะการอนุญาตใหกลับบาน (status = 

improve) (ยกเวนผูปวยที่ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลอื่น หรือไมยินยอมรับการรักษาตามแผน) 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูปวยโรค Upper GI hemorrhage 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Upper GI hemorrhage ที่ตองรับกลับเขาโรงพยาบาลโดยไมไดวางแผน 
ภายใน 28 วัน หลังออกจาก รพ. 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Upper GI hemorrhage  ที่จำหนาย ในเดือนกอนหนานั้น 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 

K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 

K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2 

ตัวหาร Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 

K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 

K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  

  

G 
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หมวดตัวช้ีวัด Gastrointestinal disease 

ประเภทตัวช้ีวัด UGIH 
รหัสตัวช้ีวัด DG0102 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผูปวย Upper GI hemorrhage (UGIH) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Upper gastrointestinal hemorrhage (UGIH): Average length of stay 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย UGIH หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นาน 
≥ 4 ชั่วโมง) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคที่มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
สวนบนโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้ 
2. จำนวนวันนอนรวมของผูปวย UGIH หมายถึง ผลรวมจำนวนวัน ที่ผูปวย UGIH นอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล นับตั ้งแตวันที ่รับไวในโรงพยาบาล จนถึงวันที ่จำหนาย (ทุก
สถานะการจำหนาย) ออกจากโรงพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการรักษาผูปวยโรค Upper GI hemorrhage 

สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = ผลรวมระยะเวลาวันนอนของผูปวย Upper GI hemorrhage 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Upper GI Hemorrhage ที่จำหนาย ในชวงเวลาน้ัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 

K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 

K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2 

ตัวหาร Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 

K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 

K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด วัน 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  

 

 

 

 

 

 

G 



BY NC SA Thailand Hospital Indicator Program: THIP BENCHMARK KPI DICTIONARY 2023

T
H
I
P

121

 

ประเภท DG02 Appendix 

หมวดตัวช้ีวัด Gastrointestinal disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Appendix 
รหัสตัวช้ีวัด DG0201 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเกดิไสติ่งทะลุในผูปวยโรคไสติ่งอักเสบ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute appendicitis: Percent of abruption 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูปวยไสติ่งทะลุ หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล นาน ≥ 4
ชั ่วโมง ) ที ่ม ี Principal diagnosis (Pdx) เป นโรคไส ต ิ ่ งอ ักเสบเฉ ียบพล ันและเกิด
ภาวะแทรกซอนมีแผลทะลุ โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการรักษาผูปวยโรคไสติ่งอักเสบเฉยีบพลัน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยโรคไสติ่งทะลุ ท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาล ในเดือนนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลท้ังหมด (ในเดือน
เดียวกัน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = K35.2 

ตัวหาร Pdx = K35 หรือ K35.2, K35.3, K35.8 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Gastrointestinal disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Appendix 
รหัสตัวช้ีวัด DG0202 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตจากไสติ่งอักเสบ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Acute appendicitis: Percent of mortality 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผู ปวยไสติ ่งอักเสบเฉียบพลัน หมายถึง ผู ปวยใน (ผู ปวยที ่ร ับไวนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล นาน ≥ 4 ชั ่วโมง) ที ่มี Principal กiagnosis (Pdx) เปนโรคไสติ ่งอักเสบ
เฉียบพลัน โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้ 
2. การเสียชีวิตของผูปวยไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของ
ผูปวยไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน 

3. การจำหนายทุกสถานะ หมายถึง การท่ีผูปวยใน ออกจากโรงพยาบาลในทุกสถานะ ทุกกรณี 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการรักษาผูปวยโรคไสติ่งอักเสบเฉยีบพลัน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของผูปวยไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ที่จำหนายดวยการเสียชีวิต ในเดือนนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของผูปวยไสติ่งอักเสบเฉยีบพลัน ที่จำหนายทุกสถานะ (ในเดือนเดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = K35 หรือ K35.2, K35.3, K35.8 

ตัวหาร Pdx = K35 หรือ K35.2, K35.3, K35.8 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Pediatric disease 

ประเภทตัวช้ีวัด Diabetes in child and adolescent 

รหัสตัวช้ีวัด DP0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 ในเด็กและวัยรุนอายุนอยกวา 18 ปท่ีควบคุมระดับ

น้ำตาลไดด ี
ช่ือตัวช้ีวดั (ภาษาอังกฤษ) Diabetes in child and adolescent: Percent of good controlled of blood sugar 

(age < 18 years) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 ในเด็กและวัยรุนที่อายุนอยกวา 18 ป หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับ
การวินิจฉัยวาเปนเบาหวานชนิดท่ี 1 ที่อายุนอยกวา 18 ป เปนผูปวยที่ข้ึนทะเบียนรับการ
รักษากับโรงพยาบาล ซึ่งมารบัการตรวจติดตามตอเนื่องในโรงพยาบาลหรือเครือขาย
สถานพยาบาล > 1 ครั้ง ในชวงเวลา 6 เดือน หรือ > 3 ครั้งในรอบ 1 ปท่ีผานมา โดยเปน
โรคที่มรีหัสโรคตาม ICD -10 TM, ICD-10,ICD-9 ที่ระบุไวนี ้
2. ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 ในเด็กและวัยรุนอายุนอยกวา 18 ป ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไดดี 
หมายถึงผูปวยท่ีมรีะดับผลการตรวจ HbA1Cเฉลีย่ใน 1 ป < 7.5 % 

3. ตัวชี ้วัดนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อสงเสริมคุณภาพการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดตาม
มาตรฐานโดยใช HbA1C ผานกลไกการเทียบคียงตัวชี้วัด โดยแนะนำใหตรวจอยางนอย ป
ละ 2 ครั้ง หากไมมีผลการตรวจ HbA1c ครั้งลาสุดในชวงเวลา 6 เดือนที่ประเมินติดตาม ให
ยังคงนับผูปวยรายที่ไมปรากฏผลการตรวจ HbA1c รวมอยูในตัวหาร และแปลผลตัวตั้งท่ีไม
ปรากฎผลตรวจเปนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ นที่อายุนอยกวา 18 ป ที่
ควบคุมระดับน้ำตาลไดไมดี  

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลของการดูแลรกัษากลุมผูปวยโรคเบาหวานเบาหวานชนิดท่ี 1 ในเด็ก
และวัยรุนที่อายุนอยกวา 18 ป 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยเบาหวานเบาหวานชนิดท่ี 1 ในเด็กและวัยรุนที่อายุนอยกวา 18 ป ที่
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดดตีามเกณฑที่กำหนด ในชวงเวลาหน่ึงป 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยเบาหวานเบาหวานชนิดท่ี 1 ในเด็กและวัยรุนที่อายุนอยกวา 18 ป ที่ข้ึน
ทะเบียนรับการรักษากับโรงพยาบาลและมารบับริการทั้งหมดในชวงปเดียวกัน  

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง E10, P70.2, E89.1  

ตัวหาร E10, P70.2, E89.1 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * Dejkhamron P., Likitmaskul S., Deerochanawong C., Santiprabhob J., 

Tharavanij T.,et al. Outcomes of Type 1 Diabetes management and 

outcomes: a multicenter study in Thailand. J Diabetes Investig.2020 Aug 19. 

doi:10.1111/jdi.13390 online ahead of print. Figure1 ,P520 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี G 
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ที่มา/ Reference เครือขายบริบาลเบาหวานชนิดท่ี 1 และการลงทะเบียนเบาหวานกอนอายุ 30 ปประเทศ
ไทย (T1DDAR CN), สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย,  

และสมาคมตอมไรทอเด็กและวัยรุนไทย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2564 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  

เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวด DS: Substance use disorder (S)  

ประเภท DS01 Methamphetamine group 

หมวดตัวช้ีวัด Substance use disorder 

ประเภทตัวช้ีวัด Methamphetamine group 
รหัสตัวช้ีวัด DS0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูติดยาเสพติดกลุม Methamphetamine โดยรวมที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Methamphetamine group: 3 months total remission rate 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูติดยาเสพติดกลุม Methamphetamine หมายถึง ผูตดิยาเสพติดกลุม 
Methamphetamine เชน ยาบา ยาไอซ ยาอี และยาเลิฟ เปนตน 

หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หมายถึง ผูติดยาเสพตดิกลุม Methamphetamine ที่เขารับการ
บำบัดรักษาในระบบสมัครใจ แบบผูปวยนอกและไมครบเกณฑในการวินิจฉัย ผูติด 
(dependence) ตอเนื่อง 3 เดือนหลังจำหนายจากการบำบัดรักษา ทั้งนี้ไมรวมผูปวยถูก
จับเสียชีวิต หรือสงตอ หลังจำหนายจากการบำบัดรักษา 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลการบำบดัรักษาผูติดยาเสพตดิกลุม Methamphetamine ในดานการเสริมพลัง
ใหมารับการติดตามและหยดุเสพตอเนื่อง 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูติดยาเสพติดกลุม Methamphetamine ที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือนหลัง
จำหนายจากการบำบัดรักษา 

ตัวหาร b = จำนวนผูติดยาเสพติดกลุม Methamphetamine ที่เขารบัการบำบัดรักษาในระบบ
สมัครใจ แบบผูปวยนอก ที่จำหนายจากการบำบัดรักษาท้ังหมดในไตรมาสกอนหนา 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F15.0-F15.9 

ตัวหาร F15.0-F15.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน หรือ ทุกไตรมาส (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * ฐานขอมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข) 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สถาบันบำบัดรักษาและฟนฟูผูตดิยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธญัญา
รักษภูมิภาค 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ 2. ตัวอยางการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.) ใชฐานขอมูลผูปวยที่จำหนายจาก

การบำบัดรักษาทุกกรณี ทั้งครบเกณฑกำหนด และไมครบเกณฑกำหนด (ยกเวนถูกจับ เสียชีวิต หรือ 
สงตอ)  ในไตรมาสกอนหนา (1 ก.ค.–30 ก.ย.) แลวหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน ในหวง 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 
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ประเภท DS02 Alcohol droup 

หมวดตัวช้ีวัด Substance use disorders 

ประเภทตัวช้ีวัด Alcohol group 
รหัสตัวช้ีวัด DS0201 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูติดสุราโดยรวม ที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Alcohol group: 3 months total remission rate 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูติดสุรา หมายถึง ผูปวยติดสารเสพติดกลุมแอลกอฮอล เชน สุรา เบียร เหลาขาว ฯลฯ  
หยุดเสพตอเนื ่อง 3 เดือน หมายถึง ผู ติดสารเสพติดกลุ มแอลกอฮอล ที ่เขารับการ
บำบัดรักษาแบบผูปวยนอกและไมครบเกณฑในการวินิจฉัย ผูติด (dependence) ตอเนื่อง 
3 เดือนหลังจำหนายจากการบำบัดรักษา ทั้งนี้ไมรวมผูปวยถูกจับ เสียชีวิต หรือสงตอ หลัง
จำหนายจากการบำบัดรักษา 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลการบำบดัรักษาผูติดยาเสพตดิกลุม alcohol ในดานการเสริมพลังใหมารับการ
ติดตามและหยุดเสพตอเนื่อง 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูติดสุราที่เขารับการบำบัดรักษาแบบผูปวยนอก ที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน
หลังจำหนายจากการบำบัดรักษา 

ตัวหาร b = จำนวนผูติดสุราทีเ่ขารับการบำบัดรักษาแบบผูปวยนอก ที่จำหนายจากการบำบัดรักษา
ทั้งหมดในไตรมาสกอนหนา 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F10.0-F10.9 

ตัวหาร F10.0-F10.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน หรือ ทุกไตรมาส (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * ฐานขอมูลสถาบันบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาล

ธัญญารักษภูมิภาค 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สถาบันบำบัดรักษาและฟนฟูผูตดิยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธญัญา
รักษภูมิภาค 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ตัวอยางการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.) ใชฐานขอมูลผูปวยที่

จำหนายจากการบำบัดรักษาทุกกรณี ทั้งครบเกณฑกำหนด และไมครบเกณฑกำหนด 
(ยกเวนถูกจับ เสียชีวิต หรือ สงตอ) ในไตรมาสกอนหนา (1 ก.ค.–30 ก.ย.) แลวหยุดเสพ
ตอเนื่อง 3 เดือน ในหวง 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 
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ประเภท DS03 Tobacco group 

หมวดตัวช้ีวัด Substance use disorder 

ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco group 
รหัสตัวช้ีวัด DS0301 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูติดยาสูบโดยรวม ที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco group: 3 months total remission rate 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูติดยาสูบ (tobacco) หมายถึง ผูติดผลิตภัณฑจากใบยาสูบทุกชนิด เชน บุหรี่ (cigarette) 

บุหรี่มวนเอง (ยาเสน) ซิการ บุหรี่ไฟฟา บารากู  
หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หมายถึง ผูติดยาสูบ ท่ีเขารับการบำบัดรักษาแบบผูปวยนอก 

ที่ไมครบเกณฑในการวินิจฉัย ผูติด (dependence) ตอเนื่อง 3 เดือนหลังจำหนายจากการ
บำบัดรักษา ทั้งนี้ไมรวมผูปวยถูกจับ เสียชีวิต หรือสงตอ หลังจำหนายจากการบำบัดรักษา 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลการบำบดัรักษาผูติดยาเสพตดิกลุม tobacco ในดานการเสริมพลังใหมารับการ
ติดตามและหยุดเสพตอเนื่อง 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูติดยาสูบท่ีเขารับการบำบัดรักษาแบบผูปวยนอก หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน
หลังจำหนายจากการบำบัดรักษา 

ตัวหาร b = จำนวนผูติดยาสูบท่ีเขารับการบำบัดรักษาแบบผูปวยนอก ที่จำหนายจากการ
บำบัดรักษาท้ังหมดในไตรมาสกอนหนา 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F17.0-F17.9 

ตัวหาร F17.0-F17.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน หรือ ทุกไตรมาส (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * ฐานขอมูลสถาบันบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาล

ธัญญารักษภูมิภาค 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สถาบันบำบัดรักษาและฟนฟูผูตดิยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธญัญา
รักษภูมิภาค 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ตัวอยางการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.) ใชฐานขอมูลผูปวยที่

จำหนายจากการบำบัดรักษาทุกกรณี ทั้งครบเกณฑกำหนด และไมครบเกณฑกำหนด 
(ยกเวนถูกจับ เสียชีวิต หรือ สงตอ) ในไตรมาสกอนหนา (1 ก.ค.–30 ก.ย.) แลวหยุดเสพ
ตอเนื่อง 3 เดือน ในหวง 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 
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ประเภท DS04 Opioid group  

หมวดตัวช้ีวัด Substance use disorder 

ประเภทตัวช้ีวัด Opioid group 
รหัสตัวช้ีวัด DS0401 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราคงอยูในการบำบัดรักษา 1 ปดวยเมทาโดนระยะยาว ของผูตดิสารเสพติดในกลุม 

opioid 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Opioid group: 1 year retention rate of opioid in methadone maintenance 

program 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูติดยาเสพติดในกลุม opioid หมายถึง ผูตดิยาเสพติด ในกลุม เฮโรอีน มอรฟน ฝนและ
อนุพันธของฝน  
2. คงอยูในการบำบัดรักษา 1 ป หมายถึง ผูปวยที่ติดยาเสพติดในกลุม Opioid ที่มารับการ
บำบัดรักษาดวยเมทาโดนระยะยาว ตอเนื่องจนครบ 1 ป โดยไมขาดการรักษาตอเนื่องเกิน 
1 เดือน ทั้งนี้ไมรวมผูปวยท่ีถูกจับ เสียชีวิต หรือ สงตอไปรับเมทาโดนระยะยาวท่ี
สถานพยาบาลอ่ืน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลการบำบดัรักษาผูติดยาเสพตดิกลุม Opioid 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยนอก ระบบสมัครใจที่เริ่มบำบัดรักษาในแตละไตรมาสของปงบประมาณท่ี
ผานมา ไดรับการบำบดัรักษาดวยเมทาโดนระยะยาว และคงอยูในการรักษาจนครบ 1 ป 
ขึ้นไป ในแตละไตรมาสของปงบประมาณปจจุบัน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยนอก ระบบสมัครใจที่เริ่มการบำบัดรักษาในแตละไตรมาสของ
ปงบประมาณท่ีผานมา ไดรับการบำบัดรักษาดวยเมทาโดนระยะยาวท้ังหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F11.0-F11.9 

ตัวหาร F11.0-F11.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน หรือ ทุกไตรมาส (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * ฐานขอมูลสถาบันบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี และ

โรงพยาบาลธญัญารักษภูมภิาค 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สถาบันบำบัดรักษาและฟนฟูผูตดิยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญา
รักษภูมิภาค 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ตัวอยางการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2559 ใชฐานขอมูลผูปวย

ที่ไดรับการบำบัดรักษาดวยเมทาโดนในหวง 1 ต.ค.–31 ธ.ค. 57 แลวยังคงอยูในการรักษา
ตอเนื่องเปนระยะเวลา 1 ป ในหวง 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58 
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หมวด DE: Center of excellence (E)  

ประเภท DE01 Breast cancer 

หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 
ประเภทตัวช้ีวัด Breast cancer 

รหัสตัวช้ีวัด DE0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) ระยะเวลาการรอตรวจภายหลังการสงปรึกษาของผูปวยท่ีมีผลเมมโมแกรมตั้งแต  

BI-RADS 4 ขึ้นไป 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Breast cancer: Consultation time in patient with BIRADS 4 or greater 

mammography result 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

จำนวนวันรอตรวจเฉลี่ย หมายถึง จำนวนวันตั้งแตรังสีแพทยรายงานผลการตรวจ  
(แมมโมแกรมเปน BI-RADS 4 ขึ้นไป) จนถึงวันท่ีผูปวยไดเขารับการตรวจกับศัลยแพทยเตานม 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพของการสงตรวจปรึกษาแพทยเฉพาะทาง  
สูตรในการคำนวณ a/b  

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง A= จำนวนวัน รอตรวจกับศัลยแพทยเตานมรวม ของผูปวย BI-RADS 4 ขึ้นไปท้ังหมด 

(หนวย = วัน)  
ตัวหาร B= จำนวนผูปวย BI-RADS 4 ขึ้นไปท้ังหมด (หนวย = ราย)  

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง - 

ตัวหาร - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป)  
หนวยวัด จำนวนวัน  

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี  

ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2562 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2562): ปรับปรุงช่ือตัวช้ีวัดใหถูกตองและสอดคลอง 
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Breast cancer 
รหัสตัวช้ีวัด DE0103 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการตรวจพบผูปวยมะเร็งเตานมระยะแรก Stage 1, 2  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Breast Cancer: Percent of early diagnosis of stage 1, 2 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยมะเร็งเตานม หมายถึง ผูปวยทั้งในสถานะผูปวยนอกและผูปวยในที่มี Principal 

diagnosis (Pdx) or Secondary diagnosis (sdx) เปนโรคมะเร็งเตานม โดยมีรหัสโรคตาม  
ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้

2. มะเร็งเตานมระยะที่ 1 หมายถึง มะเร็งมีการลุกลามออกมานอกเนื้อเยื่อฐานราก แตยัง
ไมมีการแพรกระจายไปสูตอมน้ำเหลอืงที่รักแร และขนาดกอนมะเร็งไมเกิน 2 ซม. 

3. มะเร็งเตานมระยะที่ 2 หมายถึง กอนมะเร็งขนาดเกิน 2 ซม. แตไมเกิน 5 ซม. ที่ยังไมมี
การแพรกระจายไปสูตอมน้ำเหลืองที่รักแร หรือมะเร็งขนาดเล็กไมเกิน 2 ซม. แตมีการ
แพรกระจายไปสูตอมน้ำเหลืองที่รักแรแลว 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของโรค (stage) ของผูปวยมะเร็งเตานมที่เขารับการตรวจ
รักษาในโรงพยาบาล  

สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100  

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยรายใหมไดรับการวินิจฉัยในสถานพยาบาลนั้นวาเปนมะเร็งเตานมระยะที่ 
1 หรือ ระยะที่ 2 ในรอบป 

ตัวหาร B = จำนวนผูปวยมะเร็งเตานมรายใหมที่ไดรับวินิจฉัยในสถาบันน้ันทั้งหมดในรอบป 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = C50 และอยูในระยะที่ 1 หรือระยะท่ี 2 

ตัวหาร Pdx = C50 และไดรับการวินจิฉัยวาเปนมะเร็งเตานมรายใหม 
ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี  

ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DE05 Stem cell transplantation 

หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Stem cell transplantation 
รหัสตัวช้ีวัด DE0501 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการปลูกถายติด (engraftment) ของผูปวย Stem cell transplantation ภายใน 

45 วัน หลังการปลูกถายไขกระดูก 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Stem cell transplantation: Engraftment rate within 45 days 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

การรักษาดวยการปลูกถายไขกระดูกหรือการปลูกถายเซลลตนกำเนดิเม็ดเลือดที่ประสบ
ผลสำเร็จที่มีการปลูกถายติด (engraftment) ภายใน 45 วัน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลในการดูแลผูปวยปลูกถายไขกระดูก 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยท่ีเขารับการรักษาดวยการปลูกถายไขกระดูกที่มผีลของการปลูกถายตดิ  

(engraftment) ภายใน 45 วัน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยท่ีเขารบัการรักษาดวยการปลูกถายไขกระดูกท้ังหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = (ICD-10) D61, C91-C95 และ (ICD-9) ของการปลูกถายไขกระดูก รหัสหตัถการ 
410 และ ผูปวยมี engraftment 

ตัวหาร Pdx = ICD-10 D61,C91- C95 และ ICD-9 ของการปลูกถายไขกระดูก รหัสหตัถการ 410 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * 95% : Olsson R et al. Graft failure in the modern era of allogeneic 

hematopoietic sci. Bone Marrow Transplantation/2013 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DE08 Thalassemia  

หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Thalassemia 
รหัสตัวช้ีวัด DE0801 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวย transfusion dependent thalassemia (TDT)  ที่อายุมากกวา 2 ป
และถึง 15 ป มีภาวะธาตุเหล็กเกนิ (Serum ferritin > 1000 ug/L) ที่ไดรับยาขับธาตุเหล็ก  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) TDT in Pediatrics Patient: Percent of received iron chelator in patient with 

iron overload (serum ferrous > 1000 ug/L) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย TDT ที่อายุมากกวา 2 ป ถึง 15 ป ท่ีมีภาวะธาตุเหล็กเกิน หมายถึง ผูไดรับการ
ตรวจเช็คระดับ Serum ferritin และ มีคา Serum ferritin > 1000 ug/L 
(Hemochromatosis) 

2. ผูปวยท่ีมีคา Serum ferritin > 1000 ug/L และไดรับยาขับธาตุเหล็ก หรือ Iron 

Chelator เชน Deferasirox, Deferoxamine หรือ Deferiprone ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือให
รวมกัน  

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพในการดูแลผูปวย TDT และการเฝาระวังไมใหมีภาวะธาตุเหล็กเกิน 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100  

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย TDT ที่อายุมากกวา 2 ป และถึง 15 ป มีภาวะธาตุเหล็กเกินไดรับยาขับ
ธาตุเหล็ก 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย TDT ที่อายุมากกวา 2 ป และถึง 15 ป มีภาวะธาตุเหล็กเกินท้ังหมด
ในชวงระยะเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = รหัสโรค ICD-10 D561 หรือ D560 รวมกับ รหัส E831  

และ ไดรับยา Iron chelator (รหสั TMTID (TPU) Deferasirox (Exjade) 250 mg รหัส 
324011 Desferoxamine (Desferal) 500 mg รหัส 667111 Deferiprone (GPO-L-
one) 500 mg รหัส 339467) 

ตัวหาร Pdx = รหัสโรค ICD-10 D561 หรือ D560 รวมกับ รหัส E831 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DE12 Cleft lip –Cleft palate and craniofacial disease  

หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Cleft lip, Cleft palate 
รหัสตัวช้ีวัด DE1201 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยท่ีเขารับการผาตัดซอมแซมปากแหวงตามเกณฑชวงอายุไมเกิน 6 เดือน  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Cleft lip: Percent of patients who had cleft lip repair with under  6 months of age 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูปวยปากแหวงเพดานโหวทั ้งชนิดสมบูรณและชนิดไมสมบูรณขางเดียวและสองขาง 
(unilateral/bilateral complete/ incomplete Cleft lip-Cleft palate) และที ่ม ีภาวะ
ปากแหวงอยางเดียว (cleft lip) ที่คลอดในเขตที่โรงพยาบาลนั้นรับผิดชอบ รวมถึงผูปวยท่ี
ไดรับการสงตอมา ครอบคลุมถึงผูปวยที่ไดรับการจัดสันเหงือกกอนผาตัด เพื่อเขารับการ
ผาตัดปากแหวงในชวงอายุไมเกิน 6 เดือน ที่ใหรหัสโรคตาม ICD-10 กลุม Q35, Q36, Q37 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อวัดประสิทธิภาพของการเขาถึงบริการและการสงตอผูปวยใหเขารับการผาตัดปากแหวง
ในชวงอายุไมเกิน 6 เดือน 

สูตรในการคำนวณ (a/b)x100  

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Cleft lip ที่เขารับการผาตัดชวงอายุไมเกิน 6 เดือน  
ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Cleft lip ที่เขารับการผาตัดทั้งหมดในชวงเดียวกนั 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = ICD-10 Q35, Q36, Q37 ที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน และ ICD-9 ของการผาตัด Cleft 
lip รหัสหตัถการ 27.54, 27.59 

ตัวหาร Pdx  = ICD-10 Q35, Q36, Q37 ทั้งหมด และ ICD-9 ของการผาตัด Cleft lip รหสั
หัตถการ 27.54, 27.59 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2562 

เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงนิยามและรวบรวมการเก็บตัวช้ีวัดใหถูกตองและสอดคลอง 
หมายเหต ุ อัตราการผาตดัปากแหวงตามชวงอายุ ไดรอยละ 100 หากผลลัพธตำ่กวาคาเปาหมายถึง 

รอยละ 10 ควรมีการทบทวนการดูแลของทีม 
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หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Cleft lip, Cleft palate 
รหัสตัวช้ีวัด DE1202 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยท่ีเขารับการผาตัดซอมแซมเพดานโหวตามชวงอายุไมเกิน 18 เดือน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Cleft palate: Percent of patients who had cleft Palate repair with under 18 months of age 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูปวยปากแหวงเพดานโหวทั้งชนิดสมบูรณและชนิดไมสมบูรณขางเดียวและสองขาง 
(unilateral/bilateral complete/incomplete Cleft lip-Cleft palate) และที่มีภาวะ
ปากแหวงอยางเดียว (cleft lip) ที่คลอดในเขตที่โรงพยาบาลนั้นรับผิดชอบ รวมถึง
ผูปวยที่ไดรับการสงตอมา ครอบคลุมถึงผูปวยที่ไดรับการจัดสันเหงือกกอนผาตัดเพื่อ
เขารับการผาตัดปากแหวงในชวงอายุไมเกิน 18 เดือน ที่ใหรหัสโรคตาม ICD-10 กลุม 

Q35, Q36, Q37 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อวัดประสิทธิภาพของการเขาถึงบริการและการสงตอผูปวยใหเขารับการผาตัด
เพดานโหวในชวงอายุไมเกิน 18 เดือน 

สูตรในการคำนวณ (a/b)x100  

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย Cleft palate  ที่เขารับการผาตัดเพดานโหวภายในชวงอายุไมเกิน 18 

เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวย Cleft palate  ที่เขารับการผาตัดทัง้หมดในชวงเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = ICD-10 Q35, Q36, Q37 ที่มีอายุไมเกิน 18 เดือน และ ICD-9 ของการผาตัด 
Cleft palate รหัสหัตถการ 2762, 2763   

ตัวหาร Pdx  = ICD-10 Q35, Q36, Q37 ทั้งหมด และ ICD-9 ของการผาตัด Cleft palate รหัส
หัตถการ 2762, 2763   

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2562 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงนิยามและรวบรวมการเก็บตัวช้ีวัดใหถูกตองและสอดคลอง 
หมายเหต ุ เพื่อกำหนดเกณฑการแปลผลใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด เชน ไมนำกลุมโรครวม 

กลุมที่มารับการรักษาชากวา 18 เดือนมาคำนวณ เสนอใหนับกลุมอาการโรครวมทุก
โรค เพื่อแสดงความเปน excellence ของโรงพยาบาล 
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ประเภท DE13 Infertility 

หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Infertility 
รหัสตัวช้ีวัด DE1301 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการตั้งครรภตอรอบการใสตวัออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและยายตัวออน 

รอบสด (กลุมอายุนอยกวา 34 ป) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Infertility: Clinical pregnancy rate per embryo transfer following IVF/ICSI and 

fresh embryo transfer (age < 34 years) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การทำเด็กหลอดแกว หมายถึง การใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ดวยการปฏิสนธินอก
รางกาย อันไดแก การผสมนอกรางกายในจานเพาะเลีย้ง (standard in vitro fertilisation) 

และการฉีดตัวอสุจิเขาเซลลไขโดยตรง ( ICSI- intracytoplasmic sperm injection) โดย
ทำการยายตัวออนรอบสดตามหลังการกระตุ นและเก็บไข เขาในโพรงมดลูกของสตรี
ผูรับบริการ;   
2. Clinical pregnancy หมายถึง การตรวจดวยเครื่องความถี่สูง ยืนยันการตั้งครรภของ 
ตัวออนมีชีพ (มีการเตนของหัวใจ) ในโพรงมดลูกท่ีอายุครรภ 6-8 สัปดาห หรือ 3-5 สัปดาห 
หลังการใสตัวออน   

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลการรักษาดวยเทคโนโลยีชวยการเจรญิพันธุ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนสตรผีูรับบริการทีไ่ดรบัการยืนยันการตั้งครรภ (กลุมอายุนอยกวา 34 ป) ทีม่ี
การเตนของหัวใจทารก จากการตรวจดวยเคร่ืองความถ่ีสูง จากการใสตัวออนรอบสด 
ในชวงระยะเวลาหนึ่งป 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการใสตัวออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและยายตัวออน 

รอบสดท้ังหมด (กลุมอายุนอยกวา 34 ป) ในชวงเวลาเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 30, สมาคมนักวิทยาศาสตรเพาะเลีย้งตัวออนแหงประเทศไทย สน.พท. 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ ขอมูลเก็บรวบรวมเพื่อรายงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตาม พรบ.คุมครองเด็กท่ีเกิด

จากเทคโนโลยีชวยการเจรญิพันธุ พศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Infertility 
รหัสตัวช้ีวัด DE1302 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการตั้งครรภตอรอบการใสตวัออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและยายตัวออน

รอบสด (กลุมอายุ 34 - 39 ป)  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Infertility: Clinical pregnancy rate per embryo transfer following IVF/ICSI and 

fresh embryo transfer (age 34 - 39 Years) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การทำเด็กหลอดแกว หมายถึง การใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ดวยการปฏิสนธินอก
รางกาย อันไดแก การผสมนอกรางกายในจานเพาะเลีย้ง (standard in vitro fertilisation) 

และการฉีดตัวอสุจิเขาเซลลไขโดยตรง ( ICSI- intracytoplasmic sperm injection) โดย
ทำการยายตัวออนรอบสดตามหลังการกระตุ นและเก็บไข เขาในโพรงมดลูกของสตรี
ผูรับบริการ 
2. Clinical pregnancy หมายถึง การตรวจดวยเครื่องความถี่สูง ยืนยันการตั้งครรภของตัว
ออนมีชีพ (มีการเตนของหัวใจ) ในโพรงมดลูกที่อายุครรภ 6-8 สัปดาห หรือ 3-5 สัปดาห 
หลังการใสตัวออน   

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลการรักษาดวยเทคโนโลยีชวยการเจรญิพันธุ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนสตรผีูรับบริการทีไ่ดรบัการยืนยันการตั้งครรภ (กลุมอายุ 34 - 39 ป) ที่มีการ
เตนของหัวใจทารก จากการตรวจดวยเครื่องความถ่ีสูง จากการใสตวัออนรอบสด ในชวง
ระยะเวลาหนึ่งป 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการใสตัวออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและยายตัวออนรอบสด
ทั้งหมด (กลุมอายุ 34-39 ป) ในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ ขอมูลเก็บรวบรวมเพื่อรายงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตาม พรบ.คุมครองเด็กท่ีเกิด

จากเทคโนโลยีชวยการเจรญิพันธุ พศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Infertility 
รหัสตัวช้ีวัด DE1303 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการตั้งครรภตอรอบการใสตวัออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและยายตัวออน
รอบสด (กลุมอายุ 40 ปขึ้นไป)  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Infertility: Clinical pregnancy rate per embryo transfer following IVF/ICSI and 

fresh embryo transfer (age > 40 years) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การทำเด็กหลอดแกว หมายถึง การใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ดวยการปฏิสนธินอก
รางกาย อันไดแก การผสมนอกรางกายในจานเพาะเลีย้ง (standard in vitro fertilisation) 

และการฉีดตัวอสุจิเขาเซลลไขโดยตรง ( ICSI- intracytoplasmic sperm injection) โดย
ทำการยายตัวออนรอบสดตามหลังการกระตุ นและเก็บไข เขาในโพรงมดลูกของสตรี
ผูรับบริการ 
2. Clinical pregnancy หมายถึง การตรวจดวยเครื่องความถี่สูง ยืนยันการตั้งครรภของตัว
ออนมีชีพ (มีการเตนของหัวใจ) ในโพรงมดลูกที่อายุครรภ 6-8 สัปดาห หรือ 3-5 สัปดาห 
หลังการใสตัวออน   

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลการรักษาดวยเทคโนโลยีชวยการเจรญิพันธุ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนสตรผีูรับบริการทีไ่ดรบัการยืนยันการตั้งครรภ (กลุมอายุ 40 ปขึ้นไป) ที่มีการ
เตนของหัวใจทารก จากการตรวจดวยเครื่องความถ่ีสูง จากการใสตวัออนรอบสด ในชวง
ระยะเวลาหนึ่งป 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการใสตัวออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและยายตัวออนรอบสด
ทั้งหมด (กลุมอายุ 40 ปขึ้นไป) ในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ ขอมูลเก็บรวบรวมเพื่อรายงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตาม พรบ.คุมครองเด็กท่ีเกิด

จากเทคโนโลยีชวยการเจรญิพันธุ พศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Infertility 
รหัสตัวช้ีวัด DE1304 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการตั้งครรภตอรอบการใสตวัออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและยายตัวออน

รอบแชแข็ง (กลุมอายุนอยกวา 34 ป)  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Infertility: Clinical pregnancy rate per embryo transfer following IVF/ICSI and 

frozen embryo transfer (age < 34 years) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การทำเด็กหลอดแกว หมายถึง การใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ดวยการปฏิสนธินอก
รางกาย อันไดแก การผสมนอกรางกายในจานเพาะเลีย้ง (standard in vitro fertilisation) 

และการฉีดตัวอสุจิเขาเซลลไขโดยตรง (ICSI-intracytoplasmic sperm injection) โดยทำ
การยายตัวออนท่ีผานการแชแข็ง ละลาย และ/หรือเพาะเลี้ยงตอหลังละลายตัวออน 
เขาในโพรงมดลูกของสตรีผูรับบริการ   
2. Clinical pregnancy หมายถึง การตรวจดวยเครื่องความถี่สูง ยืนยันการตั้งครรภของตัว
ออนมีชีพ (มีการเตนของหัวใจ) ในโพรงมดลูกที่อายุครรภ 6-8 สัปดาห หรือ 3-5 สัปดาห 
หลังการใสตัวออน   

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลการรักษาดวยเทคโนโลยีชวยการเจรญิพันธุ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนสตรผีูรับบริการทีไ่ดรบัการยืนยันการตั้งครรภ (กลุมอายุนอยกวา 34 ป) ที่มี
การเตนของหัวใจทารก จากการตรวจดวยเคร่ืองความถ่ีสูง จากการใสตัวออนรอบแชแข็ง
ในชวงระยะเวลาหนึ่งป 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการใสตัวออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและยายตัวออน 

รอบแชแข็งทั้งหมด (กลุมอายุนอยกวา 34 ป) ในชวงเวลาเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 30, สมาคมนักวิทยาศาสตรเพาะเลีย้งตัวออนแหงประเทศไทย สน.พท. 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Infertility 
รหัสตัวช้ีวัด DE1305 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการตั้งครรภตอรอบการใสตวัออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและยายตัวออน

รอบแชแข็ง (กลุมอาย ุ34 - 39 ป) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Infertility: Clinical pregnancy rate per embryo transfer following IVF/ICSI and 

frozen embryo transfer (age 34 - 39 years) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การทำเด็กหลอดแกว หมายถึง การใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ดวยการปฏิสนธินอก
รางกาย อันไดแก การผสมนอกรางกายในจานเพาะเลีย้ง (standard in vitro fertilisation) 

และการฉีดตัวอสุจิเขาเซลลไขโดยตรง ( ICSI- intracytoplasmic sperm injection) โดย
ทำการยายตัวออนทีผ่านการแชแข็ง ละลาย และ/หรือเพาะเลี้ยงตอหลังละลายตัวออน 
เขาในโพรงมดลูกของสตรีผูรับบริการ   
2. Clinical pregnancy หมายถึง การตรวจดวยเครื่องความถี่สูง ยืนยันการตั้งครรภของตัว
ออนมีชีพ (มีการเตนของหัวใจ) ในโพรงมดลูกที่อายุครรภ 6-8 สัปดาห หรือ 3-5 สัปดาห 
หลังการใสตัวออน   

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลการรักษาดวยเทคโนโลยีชวยการเจรญิพันธุ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนสตรผีูรับบริการทีไ่ดรบัการยืนยันการตั้งครรภ (กลุมอายุ 34 - 39 ป) ที่มีการ
เตนของหัวใจทารก จากการตรวจดวยเครื่องความถ่ีสูง จากการใสตวัออนรอบแชแข็งในชวง
ระยะเวลาหนึ่งป 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการใสตัวออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและยายตัวออน 

รอบแชแข็งทั้งหมด (กลุมอายุ 34 - 39 ป) ในชวงเวลาเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * สมาคมนักวิทยาศาสตรเพาะเลี้ยงตัวออนแหงประเทศไทย สน.พท. 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Infertility 
รหัสตัวช้ีวัด DE1306 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการตั้งครรภตอรอบการใสตวัออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและยายตัวออน

รอบแชแข็ง (กลุมอาย ุ40 ปขึ้นไป) 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Infertility: Clinical pregnancy rate per embryo transfer following IVF/ICSI and 

frozen embryo transfer (age > 40 years) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การทำเด็กหลอดแกว หมายถึง การใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ดวยการปฏิสนธินอก
รางกาย อันไดแก การผสมนอกรางกายในจานเพาะเลีย้ง (standard in vitro fertilisation) 

และการฉีดตัวอสุจิเขาเซลลไขโดยตรง ( ICSI- intracytoplasmic sperm injection) โดย
ทำการยายตัวออนทีผ่านการแชแข็ง ละลาย และ/หรือเพาะเลี้ยงตอหลังละลายตัวออน 
เขาในโพรงมดลูกของสตรีผูรับบริการ   
2. Clinical pregnancy หมายถึง การตรวจดวยเครื่องความถี่สูง ยืนยันการตั้งครรภของตัว
ออนมีชีพ (มีการเตนของหัวใจ) ในโพรงมดลูกที่อายุครรภ 6-8 สัปดาห หรือ 3-5 สัปดาห 
หลังการใสตัวออน   

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลการรักษาดวยเทคโนโลยีชวยการเจรญิพันธุ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนสตรผีูรับบริการทีไ่ดรบัการยืนยันการตั้งครรภ (กลุมอายุ 40 ปขึ้นไป) ที่มีการ
เตนของหัวใจทารก จากการตรวจดวยเครื่องความถ่ีสูง จากการใสตวัออนรอบแชแข็งในชวง
ระยะเวลาหนึ่งป 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการใสตัวออนของผูรับบริการทำเด็กหลอดแกวและยายตัวออน 

รอบแชแข็งทั้งหมด (กลุมอายุ 40 ปขึ้นไป) ในชวงเวลาเดยีวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * สมาคมนักวิทยาศาสตรเพาะเลี้ยงตัวออนแหงประเทศไทย สน.พท. 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DE14 Gastrointestinal Scopy  

หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Gastrointestinal scopy 
รหัสตัวช้ีวัด DE1401 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวย Upper GI hemorrhage (UGIH) ไดรบัการสองกลองภายใน 24 ช่ัวโมง  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Upper gastrointestinal hemorrhage (UGIH): Percent of patients who had 

underwent EGD within 24 hours 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย UGIH หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล นาน ≥ 4 
ชั่วโมง) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคที่มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารสวน
ตน โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี้ 
2. การสองกลองทางเดินอาหารสวนตน (Esophagogastroduodenoscopy) หมายถึง  
การสองกลองตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไสเล็กสวนตน  

3. ภายใน 24 ชั่วโมง หมายถึง ชวงเวลา เริ่มนับตั้งแต ผูปวยไดรับการวินิจฉัย UGIH และ 
เขารับการรักษาแบบใน จนถึงเวลาที่ผูปวยไดรับการสองกลองทางเดินอาหารสวนตน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย UGIH 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย UGIH ไดรับการสองกลองทางเดนิอาหารสวนตน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในชวง 1 เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวย UGIH ทั้งหมด ในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 
K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 
K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2, K22.1, I85 หรือ Pdx ((K70- K71, 

K74) + Sdx = I98.3) และ วินิจฉัย EGD code 4513 

ตัวหาร Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 
K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 
K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2, K22.1, I85 หรือ Pdx ((K70- K71, 

K74) + Sdx = I98.3) 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Gastrointestinal scopy 
รหัสตัวช้ีวัด DE1402 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวย Upper GI hemorrhage (UGIH) กลุม high risk ไดรบัการสองกลองทางเดิน

อาหารสวนตน ภายใน 24 ช่ัวโมง  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Upper gastrointestinal hemorrhage (UGIH): Percent of high risk patients who 

had underwent EGD within 24 hours 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย UGIH หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล นาน ≥ 4 
ชั่วโมง) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคที่มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารสวน
ตน โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี้ 
2. ผูปวย UGIH กลุม high risk ไดแก ผูปวยอายุ ≥ 60 ป, มีโรครวมอื่นๆ เชน โรคไตวาย 
โรคตับแข็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมโปงพอง, มีเลือดแดงสดออกจากสาย NG-

tube, มีเลือดแดงสดออกจากทวารรวมกับมีสัญญาณชีพที่ลดต่ำลง, Glasgow-Blatchford 

score ≥ 2 คะแนน 

3. การสองกลองทางเดินอาหารสวนตน (esophagogastroduodenoscopy) หมายถึง  
การสองกลองตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไสเล็กสวนตน  

4. ภายใน 24 ช่ัวโมง หมายถึง ชวงเวลา เริ่มนับต้ังแต ผูปวยไดรับการวินิจฉัย UGIH  

และ เขารับการรักษาแบบใน จนถึงเวลาที่ผูปวยไดรับการสองกลองทางเดินอาหารสวนตน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย UGIH  

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย UGIH กลุม high risk ไดรับการสองกลองทางเดินอาหารสวนตน 
ภายใน 24 ชั่วโมง ในชวง 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวย UGIH กลุม high risk ที่จำหนายออกจากโรงพยาบาลท้ังหมด 
ในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 
K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 
K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2, K22.1, I85 หรือ Pdx ((K70- 

K71, K74) + Sdx = I98.3)  
และ คำจำกัดความ High Risk และ วินิจฉัย EGD code 4513 

ตัวหาร Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 
K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 
K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2, K22.1, I85 หรือ Pdx ((K70- 

K71, K74) + Sdx = I98.3) และ คำจำกัดความ High Risk 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
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วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Gastrointestinal scopy 
รหัสตัวช้ีวัด DE1403 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวย Non-variceal UGIH สามารถหยดุเลือดดวยวิธีการสองกลองไดสำเร็จ  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Non-variceal Upper gastrointestinal hemorrhage (UGIH): Percent of hemostatic 

success by endoscopic approach 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผู ป วย Non-variceal UGIH หมายถึง ผู ป วยใน (ผู ป วยที ่ร ับไว นอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล นาน ≥ 4 ชั่วโมง) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคที่มีเลือดออกใน
ระบบทางเดินอาหารสวนตนแบบ Non-variceal UGIH โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, 

ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2. การสองกลองทางเดินอาหารสวนตน (esophagogastroduodenoscopy) หมายถึง  
การสองกลองตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไสเล็กสวนตน  

3. การหยุดเลือดดวยวิธีการสองกลอง หมายถึง การสองกลองทางเดินอาหารสวนตน
รวมกับ Adrenaline Injection, Heater Probe, Bipolar Electrocautery Probe, Argon 

Plasma Coagulation (APC), Hemoclipping, Band Ligation และ 
 Histoacryl Injection 

4. การหยุดเลือดดวยวิธีการสองกลองทางเดินอาหารสวนตนสำเร็จ หมายถึง ไมพบ
เลือดออกหลังการหยุดเลือดดวยการสองกลองในขณะน้ัน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลการรักษาดวยการสองกลองทางเดินอาหารสวนตน 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยท่ีมีแผลในระบบทางเดินอาหารสวนตน (Non-variceal UGIH) ที่
สามารถหยุดเลือดดวยวิธีการสองกลองสำเรจ็ ในชวง 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยที่มีแผลในระบบทางเดินอาหารสวนตน (Non-variceal UGIH) ที่ไดรับ
การหยุดเลือดดวยวิธีการสองกลอง ในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 
K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 
K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K22.1  

และ การหยดุเลือด EGD code 4513, 4239 หรือ 4233, 4449, 4443 

และ สองกลองสำเร็จ 
ตัวหาร Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 

K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 
K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K22.1  

และ การหยดุเลือด EGD code 4513, 4239 หรือ 4233, 4449, 4443 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
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วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Gastrointestinal scopy 
รหัสตัวช้ีวัด DE1404 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยท่ีเกดิภาวะเลือดออกซ้ำจากแผลในระบบทางเดินอาหารสวนตนภายหลังจาก

การหยุดเลือดดวยการสองกลอง  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Upper gastrointestinal hemorrhage (UGIH): Recurrent rates of UGIH after 

upper endoscopic treatment 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. แผลในระบบทางเดินอาหารสวนตน หมายถึง แผลในกระเพาะอาหารหรือลำไสเล็ก 

สวนตน  
2. การหยุดเลือดดวยวิธีการสองกลอง หมายถึง การสองกลองทางเดินอาหารสวนตน
รวมกับ Adrenaline Injection, Heater Probe, Bipolar Electrocautery Probe, Argon 

Plasma Coagulation (APC), Hemoclipping, Band Ligation แ ล ะ  Histoacryl 

injection 

3. ผูปวยที่เกิดภาวะเลือดออกซ้ำ หมายถึง ผูปวยท่ีมี  
   1) อาเจียนหรือถายเปนเลือดสด หรือ NG lavage พบเลือดหลังการสองกลอง  
   2) ถายดำหลังจากถายเปนปกตแิลว  
   3) ถายเปนเลือดสดหลังจากถายเปนปกติหรือถายดำแลว  
   4) สัญญาณชีพไมคงที่ (heart rate ≥ 110/min หรือ systolic blood pressure ≤   
      90 mmHg หลังจากท่ีสัญญาณชีพคงที่ ≥1 ชม. โดยไมมเีหตุอื่น)  
   5) Hemoglobin ลดลง ≥2 g/dl หลังจากท่ี Hb คงที่ (ลดลง <0.5 g/dL ≥3 ชม.) 
   6) Tachycardia or Hypotension ไมดีขึ้นภายใน 8 ช่ัวโมงหลังการสองกลองทั้งที่ได   
       resuscitation ที่เหมาะสมและไมมีเหตุอื่น รวมกับมีถายดำหรือถายเปนเลือด  
       อยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลการรักษาดวยการสองกลองทางเดินอาหารสวนตน 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ 
 

 

 

 

ตัวตั้ง a =  จำนวนผูปวยท่ีเกิดภาวะเลือดออกซ้ำจากแผลในระบบทางเดินอาหารสวนตนภายหลัง
จากการหยดุเลือดดวยการสองกลองสำเร็จ 

 
ตัวหาร 

b = จำนวนผูปวยท่ีมีแผลในระบบทางเดินอาหารสวนตนท่ีไดรับการหยุดเลือดสำเร็จดวย
การสองกลอง 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 
K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 
K28.4, K28.5, K28.6, K29.0 

และ การหยดุเลือด EGD code 4513 ,4443 
และ คำจำกัดความของภาวะเลอืดออกซ้ำ (ไมมีรหัสโรคในกรณีเลือดออกซ้ำ) 

ตัวหาร Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 
K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 
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K28.4, K28.5, K28.6, K29.0 

และ การหยดุเลือด EGD code 4513, 4449, 4443 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Gastrointestinal scopy 
รหัสตัวช้ีวัด DE1405 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากการสองกลองทางเดินอาหารสวนตนเพื่อรักษา UGIH  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Upper gastrointestinal hemorrhage (UGIH): Complication rates of upper 

endoscopic treatment 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย UGIH หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล นาน ≥ 4 
ชั่วโมง) ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคที่มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารสวน
ตน โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้ 
2. การสองกลองทางเดินอาหารสวนตน (esophagogastroduodenoscopy) หมายถึง  
การสองกลองตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไสเล็กสวนตน  

3. ภาวะแทรกซอนจากการสองกลอง หมายถึง ทะลุ การติดเชื้อหลังการสองกลอง และ
ภาวะระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความปลอดภยัของการรักษาดวยการสองกลอง 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนจากการสองกลองทางเดินอาหารสวนตนเพื่อรักษา UGIH 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวย UGIH ทั้งหมดท่ีไดรับการสองกลองในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 
K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 
K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2, K22.1, K31.8, I85 หรือ Pdx 

((K70- K71, K74) + Sdx = I98.3) 
และ มีภาวะแทรกซอน จากการสองกลอง EGD code 4513 

ตัวหาร Pdx = K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, 
K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4, K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, 
K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2, K22.1, K31.8, I85 หรือ Pdx 

((K70- K71, K74) + Sdx = I98.3) 

และ EGD code 4513 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference คณะอนุกรรมการระบบคุณภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  

G 
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ประเภท DE16 Conductive and sensorineural hearing loss 

หมวดตัวช้ีวัด Center of excellence 

ประเภทตัวช้ีวัด Conductive and sensorineural hearing loss   
รหัสตัวช้ีวัด DE1601 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของทารกแรกเกิดท่ีไดรบัการตรวจคัดกรองการไดยิน ภายใน 30 วัน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Newborn: Percent of hearing screening within 30 days 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1.ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพทุกรายที ่คลอดในโรงพยาบาลจากหญิง
ตั้งครรภโดยมีอายุครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไป ยกเวนยายไปโรงพยาบาลอื่นกอน  
2. การตรวจคัดกรองการไดยิน หมายถึง การตรวจเพื่อประเมินความผิดปกติของการไดยิน 

โดยวัดเสียงสะทอนจากหูชั ้นใน (Otoacoustic emissions: OAE) หรือ การตรวจความ
ผิดปกติการไดยินระดับกานสมอง (Automated Auditory Brainstem Response: AABR)  

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลการคัดกรองการดูแลทารกแรกเกิด 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a  =  จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมดที่ไดรับการตรวจการไดยิน ภายใน 30 วัน 
ตัวหาร b  =  จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมด (ในปเดียวกัน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = Z380-Z388 รวมกับรหัส ICD 9 95.41 ภายใน 30 วัน 

ตัวหาร Sdx = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมด (ในปเดียวกนั) 
ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * มากกวารอยละ 95  

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference - Joint Committee for Infant Hearing (JCIH) Newborn Screening Coding and 

Terminology Guide 

http://pediatrics.aappublications.org/content/120/4/898.full?ijkey=oj9BAleq2

1OlA&keytype=ref&siteid=aapjournals 

- คณะอนุกรรมการระบบคณุภาพและพัฒนาตัวช้ีวัด, เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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หมวด DM: Meantal health (M) 

ประเภท DM01 Global development delay (GDD) 

หมวดตัวช้ีวัด Mental health 

ประเภทตัวช้ีวัด Global developmental delay (GDD)   
รหัสตัวช้ีวัด DM0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละเด็กพัฒนาการลาชารอบดาน (Global development delay: GDD) มีพัฒนาการดี

ขึ้น 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) GDD: Percent of children with global development delay that improved after 

intervented 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เด็กพัฒนาการลาชารอบดาน หมายถึง เด็กที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเปน Global 

developmental delay (F83) หรือ R62 อาจมีหรือไมมีโรครวม 

2. พัฒนาการดีขึ้น หมายถึง พัฒนาการดานท่ีลาชาดีขึ้นดานใดดานหนึ่งใน 5 ดาน  
โดยไมมีดานใดลดลงภายใน 6 เดือนหลังการรักษา ประเมินโดยใชเคร่ืองมือตามบริบทและ
ระดับความรุนแรงของโรคตามเกณฑ 
3. พัฒนาการ 5 ดาน หมายถึง 1) ดานการเคลื ่อนไหว (gross motor) 2) ดานการใช
กล ามเนื ้อมัดเล ็กและสติป ญญา ( fine motor) 3) ดานการเขาใจภาษา (receptive 

language) 4) ดานการใชภาษา (expressive language) 5) ดานการชวยเหลือตนเองและ
สังคม (personal and social) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยเด็กพัฒนาการลาชารอบดาน (GDD) 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนเด็กพัฒนาการชารอบดาน (GDD) มีพัฒนาการดีขึ้นภายใน 6 เดือน หลังรับการ
รักษา (คน) 

ตัวหาร b = จํานวนเด็กพัฒนาการลาชารอบดาน (GDD) ที่ไดรับการประเมินพัฒนาการ (คน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F83 หรือ R62 

ตัวหาร F83 หรือ R62 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวชี้วัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 80 (คาเฉลี่ยจากการทดลองใชตัวชี้วัดเปรียบเทียบ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข ระดับเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 85.33 ต่ำสุดรอยละ 43.75 สูงสุดรอยละ 
100) 

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดเปรียบเทียบดานพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุน กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Mental health 

ประเภทตัวช้ีวัด Global developmental delay (GDD)   
รหัสตัวช้ีวัด DM0102 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละเด็กพัฒนาการลาชารอบดาน (Global development delay: GDD) มีพัฒนาการดี

ขึ้น จากการประเมินโดยใชเครื่องมือ TEDA4I 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) GDD: Percent of children with Global development delay that improved 

after intervented with TEDA4I 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เด็กพัฒนาการลาชารอบดาน หมายถึง เด็กที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเปน Global 

developmental delay (F83) หรือ R62 อาจมีหรือไมมีโรครวม 

2. พัฒนาการดีขึ้น หมายถึง พัฒนาการดานท่ีลาชาดีขึ้นดานใดดานหนึ่งใน 5 ดาน  
โดยไมมีดานใดลดลงภายใน 6 เดือนหลังการรักษา ประเมินโดยใชเคร่ืองมือ TEDA4I  

3. พัฒนาการ 5 ดาน หมายถึง 1) ดานการเคลื ่อนไหว (gross motor) 2) ดานการใช
กล ามเนื ้อมัดเล ็กและสติป ญญา ( fine motor) 3) ดานการเขาใจภาษา (receptive 

language) 4) ดานการใชภาษา (expressive language) 5) ดานการชวยเหลือตนเองและ
สังคม (personal and social) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยเด็กพัฒนาการลาชารอบดาน (GDD) 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนเด็กพัฒนาการชารอบดาน (GDD) มีพัฒนาการดีขึ้นภายใน 6 เดือน หลังรับการ
รักษา (คน) 

ตัวหาร b = จํานวนเด็กพัฒนาการลาชารอบดาน (GDD) ที่ไดรับการประเมินพัฒนาการ (คน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F83 หรือ R62 

ตัวหาร F83 หรือ R62 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 80 (คาเฉลี่ยจากการทดลองใชตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข ระดับเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 85.33 ต่ำสุดรอยละ 43.75 สูงสุดรอยละ 
100) 

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดเปรียบเทียบดานพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุน กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Mental health 

ประเภทตัวช้ีวัด Global developmental delay (GDD)   
รหัสตัวช้ีวัด DM0103 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละเด็กพัฒนาการลาชารอบดาน (Global development delay: GDD) คงอยูใน
ระบบการศึกษาไดอยางนอย 1 ป 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) GDD: Percent of children with Global development delay that are included 

in educational system for at least 1 year 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เด็กพัฒนาการลาชารอบดาน หมายถึง เด็กที ่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย Global 

developmental delay (F83) หรือ R62 อาจมีหรือไมมีโรครวม ที่มีอายุอยูระหวาง 3 ถึง 
5 ป 11 เดือน 29 วัน 
2. คงอยูในระบบการศึกษาไดอยางนอย 1 ป หมายถึง หลังจากไดเขาสูระบบการศึกษา เชน 

การเขาเรียนในโรงเรียนปกติ โรงเรียนเรียนรวมหรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ไดอยางนอย 1 ป โดยไมถูกสงกลับหรือถูกปฏิเสธดวยปญหาพัฒนาการหรือ
พฤติกรรม 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการฟนฟู/ดแูลตอเนื่องในผูปวยเด็กพัฒนาการลาชารอบดาน (GDD) 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนเด็กพัฒนาการลาชารอบดาน (GDD) คงอยูในระบบการศึกษาได อยางนอย 1 ป 
(คน) 

ตัวหาร b = จํานวนเด็กพัฒนาการลาชารอบดาน (GDD) ที่สงเขาระบบการศึกษา (คน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F83 หรือ R62 

ตัวหาร F83 หรือ R62 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 70 (คาเฉลี่ยจากการทดลองใชตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข ระดับเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 75.21 ต่ำสุดรอยละ 33.33 สูงสุดรอยละ 
100) 

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดเปรียบเทียบดานพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุน กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DM02 Autism spectrum disorder (ASD)  

หมวดตัวช้ีวัด Mental health 

ประเภทตัวช้ีวัด Autism spectrum disorder (ASD)   
รหัสตัวช้ีวัด DM0201 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละเด็กออทิสติกมีพัฒนาการดานภาษาและสังคมดีขึ้น 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) ASD: Percent of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) with social 

and communication skills improvement 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กทุกชวงอายุท ี ่ได ร ับการว ิน ิจฉัย Autism Spectrum  

Disorder (F84.0-F84.9) จากแพทย 
2. พัฒนาการทางภาษาและสังคมดีข ึ ้น หมายถึง พัฒนาการดานการเขาใจภาษา 
(receptive language) หรือดานการใชภาษา (expressive language) รวมกับดานการ
ชวยเหลือตัวเองและสังคม (personal and social) ดีขึ้น ประเมินโดยใชเครื่องมือตาม
บริบทและระดับความรุนแรงของโรคตามเกณฑ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรกัษาผูปวยเด็กออทิสติก 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนเด็กออทิสติกที่ไดรับการวินิจฉัยและบำบัดรักษาตามโปรแกรมของหนวยงาน
แลวมีพัฒนาการดานการเขาใจภาษาหรือดานการใชภาษา รวมกับดานการชวยเหลือตัวเอง
และสังคมดีขึ้นภายใน 6 เดือน (คน) 

ตัวหาร b = จํานวนเด็กออทิสติกทั้งหมดท่ีไดรับการวินิจฉัยและบำบดัรักษาตามโปรแกรมของ
หนวยงาน (คน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F84.0-F84.9 

ตัวหาร F84.0-F84.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 80 (คาเฉลี่ยจากการทดลองใชตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข ในเด็กออทิสติกอายุ 2-6 ป เดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 84.16 ต่ำสุดรอยละ 
74.82 สูงสุดรอยละ 89) 

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดเปรียบเทียบดานพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุน กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Mental health 

ประเภทตัวช้ีวัด Autism spectrum disorder (ASD)   
รหัสตัวช้ีวัด DM0202 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละเด็กออทิสติกมีพัฒนาการดานภาษาและสังคมดีขึ้น จากการประเมินโดยใชเคร่ืองมือ 

TEDA4I 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) ASD: Percent of children with Autism spectrum disorder (ASD) with social and 

communication skills improvement with TEDA4I 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กทุกชวงอายุท่ีไดรับการวินิจฉัย Autism spectrum disorder 

(F84.0-F84.9) จากแพทย 
2. พัฒนาการทางภาษาและสังคมดีข ึ ้น หมายถึง พัฒนาการดานการเขาใจภาษา 
(receptive language) หรือดานการใชภาษา (expressive language) รวมกับดานการ
ชวยเหลือตัวเองและสังคม (personal and social) ดีขึ ้น ประเมินโดยใชเครื ่องมือ 
TEDA4I 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรกัษาผูปวยเด็กออทิสติก 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนเด็กออทิสติกที่ไดรับการวินิจฉัยและบำบัดรักษาตามโปรแกรมของหนวยงาน
แลวมีพัฒนาการดานการเขาใจภาษาหรือดานการใชภาษา รวมกับดานการชวยเหลือตัวเอง
และสังคมดีขึ้นภายใน 6 เดือน (คน) 

ตัวหาร b = จํานวนเด็กออทิสติกทั้งหมดท่ีไดรับการวินิจฉัยและบำบดัรักษาตามโปรแกรมของ
หนวยงาน (คน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F84.0-F84.9 

ตัวหาร F84.0-F84.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 80 (คาเฉลี่ยจากการทดลองใชตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข ในเด็กออทิสติกอายุ 2-6 ป เดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 84.16 ต่ำสุดรอยละ 
74.82 สูงสุดรอยละ 89) 

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดเปรียบเทียบดานพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุน กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Mental health 

ประเภทตัวช้ีวัด Autism spectrum disorder (ASD)   
รหัสตัวช้ีวัด DM0203 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละเด็กออทิสติกคงอยูในระบบการศึกษาไดอยางนอย 1 ป 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) ASD: Percent of children with Autism spectrum disorder (ASD) that are 

included in educational system for at least 1 year 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กอายุ 3-14 ป 11 เดือน 29 วัน ที่ไดรับการวินิจฉัย Autism 

Spectrum  Disorder (F84.0-F84.9) จากแพทย 
2. คงอยูในระบบการศึกษาไดอยางนอย 1 ป หมายถึง หลังจากไดเขาสูระบบการศึกษา เชน 

การเขาเรียนในโรงเรียนปกติ โรงเรียนเรียนรวมหรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไดอยางนอย 

 1 ป โดยไมถูกสงกลับหรือถูกปฏิเสธดวยปญหาพัฒนาการหรือพฤติกรรม  
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการฟนฟู/ดแูลตอเนื่องในผูปวยเด็กออทิสติก 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนเด็กออทิสติกที่คงอยูในระบบการศึกษาไดอยางนอย 1 ป (คน) 
ตัวหาร b = จํานวนเด็กออทิสติกทั้งหมดท่ีรับการรักษาท่ีสงเขาระบบการศึกษาภายใน

ปงบประมาณ (คน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F84.0-F84.9 

ตัวหาร F84.0-F84.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 ป (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 90 (คาเฉลี่ยจากการทดลองใชตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 96 ต่ำสดุรอยละ 89 สูงสุดรอยละ 100) 

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดเปรียบเทียบดานพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุน กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DM03 Cerebral palsy 

หมวดตัวช้ีวัด Mental health 

ประเภทตัวช้ีวัด Cerebral palsy   
รหัสตัวช้ีวัด DM0301 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy) มีพัฒนาการดีขึ้น  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Cerebral palsy: Percent of children with Cerebral palsy that improved after 

intervented 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เด็กสมองพิการ หมายถึง เด็กที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเปน Cerebral palsy อาจมี
หรือไมมีโรครวม 

2. พัฒนาการดีขึ้น หมายถึง พัฒนาการดานที่ลาชาดานใดดานหนึ่งใน 5 ดานดีขึ้นโดยไมมี
ดานใดลดลง ภายใน 6 เดือน หลังการรักษา ประเมินโดยใชเคร่ืองมือตามบริบทและระดับ
ความรุนแรงของโรคตามเกณฑ   
3. พัฒนาการ 5 ดาน หมายถึง 1) ดานการเคลื ่อนไหว (gross motor) 2) ดานการใช
กล ามเนื ้อมัดเล ็กและสติป ญญา ( fine motor) 3) ดานการเขาใจภาษา (receptive 

language) 4) ดานการใชภาษา (expressive language) 5) ดานการชวยเหลือตนเองและ
สังคม (personal and social) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาเด็กสมองพิการ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยเด็กสมองพิการที่มีพัฒนาการดีขึ้นภายใน 6 เดือน (คน) 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยเด็กสมองพิการทั้งหมดที่รับการรักษา (คน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง G80.0 - G80.9 

ตัวหาร G80.0 - G80.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 40 (คาเฉลี่ยจากการทดลองใชตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2561 โดยใชเครื่องมือวัดอื่น ผลรอยละ 64.91 ต่ำสุดรอยละ 
42.80 สูงสุดรอยละ 87.01) 

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดเปรียบเทียบดานพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุน กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Mental health 

ประเภทตัวช้ีวัด Cerebral palsy   
รหัสตัวช้ีวัด DM0302 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy) มีพัฒนาการดีขึ้น จากการประเมินโดยใช

เครื่องมือ TEDA4I 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Cerebral palsy: Percent of children with Cerebral palsy that improved after 

intervented 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เด็กสมองพิการ หมายถึง เด็กที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเปน Cerebral palsy อาจมี
หรือไมมีโรครวม 

2. พัฒนาการดีขึ้น หมายถึง พัฒนาการดานที่ลาชาดานใดดานหนึ่งใน 5 ดานดีขึ้นโดยไมมี
ดานใดลดลง ภายใน 6 เดือน หลังการรักษา โดย ประเมินโดยใชเคร่ืองมือ TEDA4I  

3. พัฒนาการ 5 ดาน หมายถึง 1) ดานการเคลื ่อนไหว (gross motor) 2) ดานการใช
กล ามเนื ้อมัดเล ็กและสติป ญญา ( fine motor) 3) ดานการเขาใจภาษา (receptive 

language) 4) ดานการใชภาษา (expressive language) 5) ดานการชวยเหลือตนเองและ
สังคม (personal and social) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาเด็กสมองพิการ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยเด็กสมองพิการที่มีพัฒนาการดีขึ้นภายใน 6 เดือน (คน) 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยเด็กสมองพิการทั้งหมดที่รับการรักษา (คน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง G80.0 - G80.9 

ตัวหาร G80.0 - G80.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 40 (คาเฉลี่ยจากการทดลองใชตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2561 โดยใชเครื่องมือวัดอื่น ผลรอยละ 64.91 ต่ำสุดรอยละ 
42.80 สูงสุดรอยละ 87.01) 

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดเปรียบเทียบดานพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุน กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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ประเภท DM04 Child and adolescent psychiatry 

หมวดตัวช้ีวัด Mental health 

ประเภทตัวช้ีวัด Child and adolescent psychiatry   
รหัสตัวช้ีวัด DM0401 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยเด็กสมาธิสั้นรายใหมอาการดีขึ้นภายใน 6 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Child and adolescent psychiatry: Percent of children with Attention-Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) improved after intervented for 6 months 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูปวยสมาธิสั้น หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคสมาธิสั้น (F90) 

อาการดีขึ้น หมายถึง คะแนนจากแบบวัด SNAP-IV ฉบับผูปกครองลดลงดานใดดานหนึ่ง 
หลังรับการรักษา 6 เดือน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาผูปวยเด็กโรคสมาธิสัน้ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จํานวนผูปวยเด็กสมาธสิั้น อายุ 6-14 ป 11 เดือน 29 วัน ที่มารับการรักษาท้ังหมด
ในชวง 6 เดือนและมีคะแนน SNAP-IV ลดลงจากการประเมินโดยผูปกครอง (คน) 

ตัวหาร b = จํานวนผูปวยเด็กสมาธิสั้น อายุ 6-14 ป 11 เดือน 29 วัน ที่มารับการรักษาท้ังหมด
ในชวง 6 เดือน (คน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F90 

ตัวหาร F90 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวชี้วัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 80 (คาเฉลี่ยจากการทดลองใชตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 69.16 ต่ำสุดรอยละ 8.04 สูงสุดรอยละ 100) 

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดเปรียบเทียบดานพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุน กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Mental health 

ประเภทตัวช้ีวัด Child and adolescent psychiatry   
รหัสตัวช้ีวัด DM0402 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยเด็กซึมเศราอาการดขีึ้นภายใน 6 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Child and adolescent psychiatry: Percent of children and adolescents with 

Major depressive disorder (MDD) improved after intervented for 6 months 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูปวยซึมเศรา หมายถึง เด็กและวยัรุนอายุระหวาง 6-17 ป 11 เดือน 29 วัน ที่ไดรับการ
วินิจฉัยโรคซมึเศรา (F32.0-F32.9, F33.0-F33.9, F34.1)  

อาการดีขึ้น หมายถึง อาการสงบ (clinical remission) หลังรักษาครบ 6 เดือน หรือ
คะแนนจากแบบประเมิน Childhood depressive inventory (CDI) นอยกวาหรือเทากับ 
15 คะแนน   

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการรักษาผูปวยโรคซึมเศรา 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จํานวนผูปวยเด็กและวัยรุนโรคซึมเศราที่อาการสงบหรือ 
คะแนน CDI นอยกวาหรือเทากับ 15 คะแนน (คน) 

ตัวหาร b = จํานวนผูปวยเด็กและวยัรุนท่ีไดรับการวินิจฉัยเปนโรคซึมเศรา 
ทั้งหมด ท้ังวินิจฉัยหลักและวินิจฉยัรอง (คน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F 32.0 – F 32.9, F33.0-F33.9, F34.1 

ตัวหาร F 32.0 – F 32.9, F33.0-F33.9, F34.1 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 70 (คาเฉลี่ยจากการทดลองใชตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 49.70 ต่ำสุดรอยละ 23.01 สูงสุดรอยละ 100) 

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดเปรียบเทียบดานพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุน กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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หมวด CM: Maternal and child health care process (M)  

ประเภท CM01 Maternal health care process  

หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Maternal health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0101 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) สัดสวนการตายของมารดาจากการตั้งครรภ และ/หรือการคลอด (ตอแสนทารกเกิดมีชีพ) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Maternal: Mortality rate of mother from pregnancy and/or labour (1:100,000) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. มารดา หมายถึง หญิงตั ้งครรภ ซึ ่งคลอดทารกมีชีพในโรงพยาบาล ที ่มี Principal 

diagnosis (Pdx) or Secondary diagnosis (sdx) เปนโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, 

ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้  
2. ผูปวยใน หมายถึง ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป 

3. การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาตั้งแตขณะตั้งครรภ การคลอด และหลัง
คลอด (ไมเกิน 6 สัปดาหหลังคลอด) ไมวาอายุครรภจะเปนเทาใด หรือการตั้งครรภที่
ตำแหนงใด จากสาเหตุที่เกี่ยวของหรือกอใหเกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ และ/ หรือ
การดูแลรักษาขณะตั้งครรภ และคลอด แตไมใชจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไมเกี่ยวของ  

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100,000 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนมารดาตายระหวางการตั้งครรภ การคลอด หลังคลอดไมเกิน 6 สัปดาห ในชวง 
1 ปท่ีประเมิน 

ตัวหาร b = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมด (ในปการประเมินเดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = O00-O95 or O98-O99 หรือ  

Pdx = S00-T98 และ Sdx = O00-O95 or O98-O99 

ตัวหาร จำนวนทารกเกิดมีชีพ 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด ตอการเกิดมีชีพแสนคน 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี      G 

ที่มา/ Reference สธ., สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2559 

เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559):  

(1) คำนิยามในขอสาม และคำนิยามตัวตั้ง เพิ่มเติม คำวา (ไมเกิน 6 สัปดาหหลังคลอด),  
(2) ตัวตั้งรหัสโรค ตัดรหัสโรค O96 (การตายจากสาเหตุทางสูติกรรมที่เกิดหลังคลอดเกิน 
42 วันแตไมเกิน 1 ป), และO97 (การตายจากสาเหตุทางสูติกรรม (โดยตรงหรือโดยออม) ท่ี
เกิดหลังคลอด 1 ปหรือนานกวา),  
(3) ตัวหารรหัสโรค แกไขรหัส ICD เปน sdx = Z37.0-Z37.7, Z37.9 อางอิงตาม สปสช.  
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เนื่องจาก รหัสโรคในกลุม Z37 ใชเปนรหัสเสริมในการระบุผลของการคลอดในบันทึกของ
มารดาในการประเมินภาวะขาดออกซิเจนแรกใหมีความสอดคลองกัน 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Maternal health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0104 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูคลอด Caesarean section ภายใน 28 วัน โดย

ไมไดวางแผน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Maternal: Percent of unplanned re-admission of Caesarean section within 28 

days 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูคลอด Caesarean section หมายถึง หญิงตั้งครรภที่มี Principal diagnosis (Pdx) or 

Secondary diagnosis (Sdx) ของการคลอดที่มีเหตุจำเปนตองผาตัดคลอดทางหนาทอง 
โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10และ/หรือ ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้ 
2. การรับกลับเขาโรงพยาบาลของผูคลอด Caesarean section ภายใน 28 วัน โดยไมได
วางแผนหล ั งจำหน ายจากโรงพยาบาล  ด วยสถานะการอน ุญาตให กล ับบ าน 
(status=improve) (ยกเวนผูคลอด C/S ที่ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลอื่น หรือไมยินยอมรับการ
รักษาตามแผน) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณของการดแูลรักษาผูคลอด Caesarean section ที่
เปนผูปวยใน ในภาพรวม 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูคลอด C/S ที่ตองรับกลับเขาโรงพยาบาล โดยไมไดวางแผน ภายใน 28 วัน 

หลังออกจากโรงพยาบาล 

ตัวหาร b = จำนวนผูคลอด C/S ที่จำหนาย ในเดือนกอนหนาน้ัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx or Sdx = O82.0, O82.1, O82.2, O82.8, O82.9, O84.2 ที่กลับมาเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลดวยภาวะแทรกซอนท่ีเกี่ยวกับการคลอดดวยวิธี Caesarean section 

ภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน 

ตัวหาร Pdx or Sdx = O82.0, O82.1, O82.2, O82.8, O82.9, O84.2 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2559 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559): (1) ปรับชื่อตัวช้ีวัด เปน “อัตราการรับผูปวยที่กลับมาเขา

รับการรักษาในโรงพยาบาลดวยภาวะแทรกซอนที่เกี่ยวกับการคลอดดวยวิธี  Caesarean 

section ภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน” เพื ่อใหสะทอนภาวะแทรกซอนของ C/S 

โดยตรง, (2) ปรับนิยามเปลี่ยนหนวยวัดเปน “รอยละ” ตามการวัดสากล, (3) เพิ่มรหัสโรค 
O84.2 เปนการคลอดครรภแฝดทารกทุกคนคลอดโดยการผาทองทั้งตัวตั้งและตัวหาร 

หมายเหต ุ  

G 
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หมวดตัวช้ีวัด Caesarean section  

ประเภทตัวช้ีวัด Caesarean section  
รหัสตัวช้ีวัด CM0105 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผูคลอดโดยการผาตัดคลอดทางหนาทอง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Maternal: Average length of stay of Caesarean section 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยที่ทำ Caesarean section หมายถึง ผูปวยที่มี Principal diagnosis (Pdx) or 

Secondary diagnosis (Sdx) ของการทำ Caesarean section โดยมีรหัสโรคตาม  
ICD-10 TM, ICD-10 และ/ หรือ ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. จำนวนวันนอนรวมหมายถึง ผลรวมของจำนวนวัน ที่ผูปวยที่ทำ Caesarean section 
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล นับต้ังแตวันท่ีรับไวในโรงพยาบาล จนถึงวันที่จำหนายออก
จากโรงพยาบาล ทุกสถานะการจำหนาย 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการรักษาผูปวยที่ทำ Caesarean section 

สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนวันนอนรวมของผูปวยท่ีทำ Caesarean section ทั้งหมดในเดือนท่ีประเมิน 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยที่ทำ Caesarean section ที่จำหนาย ในเดือนเดยีวกันนั้น 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Procedures = 74.0, 74.1, 74.2 

ตัวหาร Procedures = 74.0, 74.1, 74.2 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด วัน 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  

 

  

G 
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หมวดตัวช้ีวัด Caesarean section  

ประเภทตัวช้ีวัด Caesarean section  
รหัสตัวช้ีวัด CM0107    
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันกรณคีลอดทางชองคลอด 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Maternal: Percent of Immediate postpartum hemorrhage (vaginal delivery) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน หมายถึง สตรีตั้งครรภที่มีการเสียเลือดมากกวาหรือเทากับ 
500 มิลลิลิตร ภายใน 2 ช่ัวโมง ภายหลังการคลอดทางชองคลอดดวยวิธีวัดเชิงวัตถุวิสัย 

2. การคำนวณหาอัตราตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน เปนการคิดเทียบตอจำนวนหญิง
ตั้งครรภคลอดอายุครรภ 28 สัปดาหขึ้นไปทั้งหมดที่มาคลอดทางชองคลอดในโรงพยาบาล
ชวงระยะเวลาที่ประเมิน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลหญิงตั้งครรภคลอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนหญิงตั้งครรภคลอดอายุครรภ 28 สัปดาหขึ้นไปท่ีมีภาวะตกเลือดหลังคลอด
เฉียบพลัน ท่ีรับไวในโรงพยาบาล ใน 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนหญิงตั้งครรภทั้งหมดที่มาคลอดทางชองคลอดในโรงพยาบาล (ในเดือนเดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx or Sdx = O72 
ตัวหาร Pdx or Sdx = O80, O81, O83, O84.0, O84.1, O84.8, O84.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2558 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  

 
  

G 
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Maternal health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0109 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการชักขณะต้ังครรภ คลอดหรือหลังคลอด 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Maternal: Percent of eclampsia in pregnancy induce hypertension 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. หญิงตั้งครรภที่มีภาวะชัก หมายถึง หญิงตั้งครรภที่รับไวรักษาเปนผูปวยในดวยปญหา
การชักขณะตั้งครรภ คลอดหรือหลังคลอดเนื่องจากครรภเปนพิษ ที่มี Principal diagnosis 

(Pdx) or Secondary diagnosis (Sdx) อยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10 และ/
หรือ ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2. ผูปวยใน หมายถึง ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล นานต้ังแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป 

3. การคำนวณหาอัตราหญิงตั้งครรภ เปนการคิดเทียบตอจำนวนหญิงตั้งครรภ คลอด  
หรือหลังคลอด ที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลท้ังหมดในชวงระยะเวลาที่ประเมิน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภคลอดหรือหลังคลอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนหญิงตั้งครรภที่มีภาวะชักจากครรภเปนพิษ ท่ีรับไวในโรงพยาบาลใน 1 เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนหญิงตั้งครรภ คลอดหรือหลังคลอด ที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด (ใน

เดือนเดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = O15.0-O15.9 (หญิงตั้งครรภที่มีภาวะชัก) 
ตัวหาร Pdx = O00-O99 or Sdx = O00-O99 (หญิงตั้งครรภ คลอด หรือหลังคลอด) 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Maternal health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0110 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเบาหวาน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Maternal: Percent of gestational DM 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. หญิงตั้งครรภที่มีภาวะเบาหวาน หมายถึง หญิงตั้งครรภที่รับไวรักษาเปนผูปวยในดวย
ปญหาภาวะเบาหวาน ที่มี Principal diagnosis (Pdx) or Secondary diagnosis (Sdx) 

โดยมีรหัสโรคอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10 และ/หรือ ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. ผูปวยใน หมายถึง ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาลนานต้ังแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป 

3. การคำนวณหาอัตราหญิงตั้งครรภ เปนการคิดเทียบตอจำนวนหญิงตั้งครรภ คลอด หรือ
หลังคลอด ท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาลท้ังหมดในชวงระยะเวลาที่ประเมิน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภคลอดหรือหลังคลอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเบาหวาน ท่ีรับไวในโรงพยาบาล ใน 1 เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนหญิงตั้งครรภ คลอดหรือหลังคลอด ที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด (ใน

เดือนเดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = O24, or Sdx = O24 (หญิงตั้งครรภที่มีภาวะเบาหวาน) 
ตัวหาร Pdx = O00-O99 or Sdx = O00-O99 (หญิงตั้งครรภ คลอด หรือหลังคลอด) 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สปสช. 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Maternal health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0116 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการไดรับ prophylactic antibiotic ในการผาตัด abdominal hysterectomy  

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Maternal: Percent of receiving antibiotic prophylaxis in abdominal 

hysterectomy 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยที่ผาตัด Abdominal hysterectomy หมายถึง ผูปวยในท่ีมี Principal diagnosis 

(Pdx) เปนโรคเกี่ยวกับมดลูกซึ่งจำเปนตองใหการรักษาโดยการผาตัดเอามดลูกออกโดยมี
รหัสโรคอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี้ 
2. การไดรับยาปฏิชีวนะแบบปองกันในการผาตัด Abdominal hysterectomy หมายถึง
การที่ผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะในชวงระยะเวลาภายใน 1 ชั่วโมงกอนลงมีดผาตัด (กรณีเปน
การใหยาแบบ IV drip ใหเริ่มนับเวลาเม่ือ drip ยาหมด) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลผูปวยผาตัด Abdominal hysterectomy 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการผาตัด Abdominal hysterectomy ที่ไดรบั prophylactic 

antibiotic ภายใน 1 ช่ัวโมง กอนลงมีดผาตัดใน 1 เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการผาตัด Abdominal hysterectomy ทั้งหมดในเดือนเดยีวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง 68.3, 68.4, 68.60, 68.61, 68.62, 68.63, 68.64, 68.65, 68.66, 68.67, 68.68, 68.69 
ตัวหาร 68.3, 68.4, 68.60, 68.61, 68.62, 68.63, 68.64, 68.65, 68.66, 68.67, 68.68, 68.69 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน)   
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

2012 http://www.ashp.org/surgical-guidelines 

http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/progress-report/hai-progress-report.pdf 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงคร้ังที่ 1 (ตุลาคม 2564): ปรับปรุงชื่อตัวชี้วัดภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับ

ภาษาไทย 
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Maternal health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0117 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการตดิเช้ือแผลผาตัด Abdominal hysterectomy  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Maternal: Percent of abdominal hysterectomy associated infection 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยผาตัด Abdominal hysterectomy หมายถึง  ผูปวยทั้งในสถานะผูปวยนอกและ
ผูปวยใน ที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคเกี่ยวกับมดลูก ซึ่งจำเปนตองใหการรักษา
โดยการผาตัดเอามดลูกออก โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี ้
2. การติดเช้ือแผลผาตัด Abdominal hysterectomy หมายถึง เฉพาะการติดเช้ือครั้งแรก
ของแผลผาตัด Abdominal hysterectomy ภายในชวงระยะเวลา 30 วันหลังการผาตัด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธของการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีการผาตัด Abdominal hysterectomy 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือแผลผาตัด Abdominal hysterectomy 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของการผาตัด Abdominal hysterectomy ทั้งหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง 68.31, 68.39, 68.41, 68.49, 68.61, 68.69 และ มีการติดเช้ือ 

ตัวหาร 68.31, 68.39, 68.41, 68.49, 68.61, 68.69 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I , CDC, NSHN 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2558 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับจำนวนวันติดตามแผลจาก 28 วันเปน 30 วัน ตาม CDC definition of HAI 

surveillance แยกระยะเวลาการติดตามออกตามความลึกของการติดเช้ือ ถาเปน 
superficial SSI จะตาม 30 วัน ถาเปน Deep SSI และ organ/space SSI จะตาม 90 วัน 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Maternal health care process 

รหัสตัวช้ีวัด CM0118 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการผาตัดคลอดบุตรปฐมภมูิของโรงพยาบาล  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Maternal: Percent of primary cesarean section  

นิยาม คำอธิบาย ความหมาย 

ของตัวช้ีวัด 
1) การผาตดัคลอดคลอดบุตรปฐมภูมขิองโรงพยาบาล (primary cesarean section) หมายถึง การผาตดั
คลอดบุตรทางหนาทองเปนครั้งแรกของหญิงตั้งครรภที่มี Principal diagnosis (Pdx) หรือ Secondary 

diagnosis (Sdx) ของการคลอดครรภเด่ียวโดยการผาทอง (single delivery by cesarean section) หรือ
การคลอดครรภแฝดทารกทุกคนคลอดโดยการผาทอง (multiple delivery/all by cesarean section) 

ทุกสิทธิการรักษา โดยมรีหสัโรคและรหัสหัตถการตาม ICD-10 TM, ICD-10 และ/หรือ ICD-9 ตามที่ระบุ
ไวนี้  
2) การคำนวณหารอยละการผาตัดคลอดบุตรปฐมภูมิของโรงพยาบาล เปนการคดิจำนวนหญิง
ตั้งครรภที่คลอดบตุรในโรงพยาบาลดวยวิธีการผาตัดคลอดคร้ังแรกทุกสิทธิการรักษาและ
จำหนายในเดือนน้ัน คิดเทียบตอจำนวนหญิงตั้งครรภที่คลอดบตุรในโรงพยาบาลทีไ่มมีประวัติการ
ผาตดัคลอดบุตรทางหนาทอง (previous cesarean section) ทั้งหมดในเดือนเดียวกัน 

วัตถปุระสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพของการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนหญิงตั้งครรภที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลดวยวิธีการผาตัดคลอดครั้งแรกท่ีไมมี
ประวัติการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง (previous cesarean section) ทุกสิทธิการรักษาและ
จำหนายในเดือนน้ัน ในชวงเวลา 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนหญิงตั้งครรภที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลท่ีไมมีประวัติการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง 
(Previous Cesarean Section) และจำหนายในเดือนนั้นทั้งหมด ทุกสิทธิการรักษา ในเดือนเดียวกันนั้น 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = (O82 or O842) and (Procedure =740-744 or 7499) หรือ  

Sdx = (O82 or O842) and (Procedure = 740-744 or 7499) 

และ ตัดขอมลูที่มี Sdx = O342 (Previous C/S) 

ตัวหาร Pdx = O80-O84 หรือ Sdx = O80-O84  และ ตัดขอมูลที่มี Sdx = O342 (previous C/S) 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark  (แหลงอางอิง/ ป)  

วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี    

ที่มา/ Reference รายงานมาตรฐานขอมลูเพื่อตอบสนอง service plan สาขาแมและเด็ก กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานตัวช้ีวัดบริการสุขภาพ ของสปสช. (NHSO health service indicator)  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2563 

วัน เดอืน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  

เหตุผลของการปรับปรุง  

หมายเหต ุ ในการวิเคราะหเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลรักษาหญิงต้ังครรภ ควรประเมินผลวิเคราะหแยกราย
กลุม เชน การมีโรครวมของหญิงต้ังครรภ สิทธิการรักษา ฝากครรภในโรงพยาบาลหรือรับสงตอ   
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 
ประเภทตัวช้ีวัด Maternal health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0119 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการผาตัดคลอดบุตรทั้งหมดของโรงพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Maternal: Percent of overall cesarean section 
นิยาม คำอธิบาย ความหมาย 

ของตัวช้ีวัด 
1) การผาตดัคลอดคลอดบุตรท้ังหมดของโรงพยาบาล (overall cesarean section) หมายถึง การ
ผาตดัคลอดบุตรทางหนาทองของหญิงตั้งครรภทีม่ี Principal diagnosis (Pdx) หรือ Secondary 

diagnosis (Sdx) ของการคลอดครรภเด่ียวโดยการผาทอง (single delivery by cesarean 

section) หรือการคลอดครรภแฝดทารกทุกคนคลอดโดยการผาทอง (multiple delivery/all by 

cesarean section) ทุกสิทธิการรักษา โดยมรีหสัโรคและรหัสหตัถการตาม ICD-10 TM, ICD-10 

และ/หรือ ICD-9 ตามที่ระบุไวนี้  
2) การคำนวณหารอยละการผาตัดคลอดบุตรท้ังหมดของโรงพยาบาล เปนการคิดจำนวนหญิง
ตั้งครรภที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลดวยวิธีการผาตัดคลอดทุกสิทธิการรักษาและจำหนายในเดือน
นั้น คิดเทียบตอจำนวนหญิงต้ังครรภที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลท้ังหมดในเดือนเดียวกัน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพของการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนหญิงตั้งครรภที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลดวยวิธีการผาตัดคลอดทุกสิทธิการ

รักษาและจำหนายในเดือนนั้น ในชวงเวลา 1 เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนหญิงตั้งครรภที่คลอดบุตรในโรงพยาบาล และจำหนายในเดือนนั้นท้ังหมด 

ทุกสิทธิการรักษา ในเดือนเดียวกันนั้น 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = (O82 or O842) and (Procedure =740-744 or 7499) หรือ  

Sdx = (O82 or O842) and (Procedure = 740-744 or 7499) 
ตัวหาร Pdx = O80-O84 หรือ Sdx = O80-O84 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark  (แหลงอางอิง/ ป)  

วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี   
ที่มา/ Reference รายงานมาตรฐานขอมลูเพื่อตอบสนอง service plan สาขาแมและเด็ก กระทรวง

สาธารณสุข 
รายงานตัวช้ีวัดบริการสขุภาพ ของสปสช. (NHSO health service indicator) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2563 
วัน เดอืน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  

เหตุผลของการปรับปรุง  

หมายเหต ุ ในการวิเคราะหเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ ควรประเมินผล
วิเคราะหแยกรายกลุม เชน การมีโรครวมของหญิงตั้งครรภ สิทธิการรักษา ฝากครรภใน
โรงพยาบาลหรือรับสงตอ   
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ประเภท CM02 Child health care process 
หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Child health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0201 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการตายปริกำเนิด (อายุครรภตั้งแต 24 สัปดาห) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Child: Perinatal mortality rate (24 weeks) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การตายปริกำเนิด หมายถึง การตายของทารกในครรภ น้ำหนักตั้งแต 500 กรัมขึ้นไป 
หรืออายุครรภ 24 สัปดาห หากไมมีขอมูลน้ำหนัก (still birth) และการตายของทารกแรก
เกิดภายใน 7 วันหลังคลอด 

2. การเก็บขอมูลการตายปริกำเนิด ใหนับเฉพาะการตายปริกำเนิดที่เกิดจากการคลอด(ท้ังที่
คลอดมีชีวิตและไมมีชีวิต) ขณะมา หรือขณะอยูในโรงพยาบาล โดยไมนับรวมทารกซึ่งสง
ตอมาจากโรงพยาบาลอื่น ทั้งนี้ในกรณีที่มีการสงตอทารกไปยัง โรงพยาบาลอื่นและทารก
ตายภายใน 7 วันหลังคลอด ใหนับรวมเปนการตายปริกำเนิดของโรงพยาบาลผูสงตอทารก 
(โดย รพ. ผูสงตอ ตองติดตามผลการมีชีวิตรอดของทารกเมื่อครบกำหนด 7 วันหลังคลอด) 
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการใหบริการอนามัยแมและเด็ก (ANC) , ประเมินผลลัพธกระบวนการทำคลอดและ
การดูแลหลังคลอด และประเมินผลลพัธการดูแลรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีปญหาแรกคลอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนทารกท่ีตายปริกำเนิด ในชวงเดือนนั้น 

ตัวหาร b = จำนวนทารกเกิดทั้งหมด ในชวงเดือนเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000 การเกิดท้ังหมด 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * England : 3.3-6.8 per 1,000 total births 
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I / USAID and -Perinatal mortality 2007-HIQP 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 

เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตลุาคม 2559): (1) ปรบัแกไข นยิาม จาก คำวา น้ำหนักนอยกวา 500 กรัม เปน น้ำหนัก
ตั้งแต 500 กรมัขึ้นไป ตามนิยามวิชาการสากล, (2) ตดันิยาม คำวา “โดยมีรหสัโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10 

ดังที่ระบุ ไวนี”้ ออกจากนิยาม และ ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM, ICD-10 ใน Templateรหสัโรค/หัตถการท่ี
เกี่ยวของ เนือ่งจากมีความหลากหลายของการลงรหัสโรคของ รพ.แตละระดบั 
ปรับปรุงครั้งที่ 2  (ตลุาคม 2564):  ปรับแกไขนยิามการตายปริกำหนด จาก “อายุครรภ 22 สปัดาห” 
เปน “อายุครรภ 24 สัปดาห” ตามแนวทางของสมาคมเวชศาสตรปริกำเนิดแหงประเทศไทย 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Child health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0202 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการตายปริกำเนิด (อายุครรภตั้งแต 28 สัปดาห) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Child: Perinatal mortality rate (28 weeks) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การตายปริกำเนิด (ตามนิยามของ WHO สำหรับกลุมประเทศกำลังพัฒนา) หมายถึง 
การเสียชีวิตของทารกท่ีคลอดตั้งแตอายุครรภตั้งแต 28 สัปดาห และมีน้ำหนักแรกเกิดอยาง
นอย 1,000 กรัม ตั้งแตแรกคลอดจนถึงอายุ 7 วันหลังคลอด 

2. การเก็บขอมูลการตายปริกำเนิด ใหนับเฉพาะการตายปริกำเนิดที่เกิดจากการคลอด(ท้ังที่
คลอดมีชีวิตและไมมีชีวิต)ขณะมาโรงพยาบาล หรือขณะอยูในโรงพยาบาล โดยไมนับรวม
ทารกซึ่งสงตอมาจากโรงพยาบาลอื่น ทั้งนี้ในกรณีที่มีการสงตอทารกไปยัง โรงพยาบาลอ่ืน
และทารกตายภายใน 7 วันหลังคลอด ใหนับรวมเปนการตายปริกำเนิดของโรงพยาบาลผูสง
ตอทารก (โดยโรงพยาบาลผูสงตอ ตองติดตามผลการมีชีวิตรอดของทารกเมื่อครบกำหนด 7 
วันหลังคลอด) 
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด - ประเมินผลลัพธการดูแลรักษาพยาบาลทารกแรกเกดิท่ีมีปญหาแรกคลอด 

- ประเมินผลลัพธกระบวนการทำคลอดและการดูแลหลังคลอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนการเสียชีวิตของทารกตั้งแตอายุครรภ28 สัปดาหจนถึง7วันหลังคลอด 

ตัวหาร b = จำนวนทารกคลอดท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000 ทารกคลอด 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference นโยบายรัฐมนตรี 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2559 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559): (1) ปรับแกไข นิยาม ตัดคำวา “โดยมีรหัสโรคตาม ICD-

10 TM, ICD-10 ดังท่ีระบุ ไวนี้” ออกจากนิยาม และ ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM, ICD-10 

ใน Template รหัสโรค/หตัถการท่ีเกี่ยวของ เนื่องจากมีความหลากหลายของการลงรหัส
โรคของ รพ.แตละระดับ 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Child health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0203 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการตายของทารกแรกเกิด 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Child: Neonatal mortality rate 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การตายของทารกแรกเกิด หมายถึง การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดมีชีวิต ภายใน 28 วัน
หลังการคลอด (นับรวมทารกเกิดมีชีวิตที่ตายปริกำเนิดดวย)  
2. ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกท่ีเกิดจากการคลอดมีชีวิตของหญิงตั้งครรภที่คลอดขณะมา 
โรงพยาบาล หรือขณะอยูในโรงพยาบาล โดยไมนับรวมทารกซึ่งสงตอมาจากโรงพยาบาลอืน่ 
ทั้งนี้ในกรณีที่มีการสงตอทารกไปยังโรงพยาบาลอ่ืน และทารกตายภายใน 28 วันหลังคลอด 
ใหนับรวมเปนการตายของทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลผูสงตอทารก (โดยโรงพยาบาลผูสง
ตอ ตองติดตามผลการมีชีวิตรอดของทารกเมื่อครบกำหนด 28 วันหลังคลอด) 
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลรักษาในกระบวนการคลอดการดูแลทารกหลังคลอดและสะทอนถึง
คุณภาพการใหคำแนะนำหลังคลอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนทารกแรกเกิดท่ีเสียชีวิตภายใน 28 วันหลังคลอด ในชวงเวลา 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพท้ังหมด ในเดือนเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * UISA / Malaysia = 4 , UK = 3 , UN= 4 
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I / World bank 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2559 

เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559): (1) ปรับแกไข นิยาม ตัดคำวา “โดยมีรหัสโรคตาม ICD-

10 TM, ICD-10 ดังท่ีระบุไวนี้” ออกจากนิยาม และ ยกเลิกการระบ ุICD-10 TM, ICD-10 

ใน template รหัสโรค/หัตถการท่ีเกี่ยวของ เนื่องจากมีความหลากหลายของการลงรหัส
โรคของ รพ.แตละระดับ 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Child health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0204 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Child: Birth asphyxia rate 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพในโรงพยาบาล จากหญิงตั้งครรภที่มีอายุ
ครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไป 

2. การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดหมายถึงการที ่ทารกแรกเกิดมีชีพ มีคาคะแนน 
APGAR SCORE ที่ 1 นาที ≤7 โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-9 และ DRG ดังที่ระบุ
ไวนี ้
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลรักษาในกระบวนการคลอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ ทีม่ีคะแนน APGAR ที่ 1 นาที ≤ 7 ใน 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพท้ังหมด (ในเดือนเดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง P21.0, P21.1, P21.9 

ตัวหาร Sdx = Z37.0, Z37.2, Z37.3, Z37.5, Z37.6 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ตัวช้ีวัดนโยบายรัฐบาล, ขอมูลอนามัยแมและเด็กประเทศไทย กรมอนามัย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2559 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559): (1) แกไข รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวของ โดยตัวตั้ง เพิ่ม

รหัส P21.9 ภาวะขาดอากาศหายใจแรกเกิด ไมระบุรายละเอียด, และ ตัวหาร แกไขรหัส 
ICD เปน Sdx = Z370, Z372, Z373, Z375, Z376 อางอิงตาม สปสช. เนื่องจาก รหัสโรค
ในกลุม Z37 ใชเปนรหัสเสริมในการระบุผลของการคลอดในบันทึกของมารดาในการ
ประเมินภาวะขาดออกซิเจนแรกใหมีความสอดคลองกัน 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Child health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0205    

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการขาดออกซิเจนรุนแรงในทารกแรกเกิด 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Child: Severe birth asphyxia rate 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพในโรงพยาบาล จากหญิงตั้งครรภที่มีอายุ
ครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไปและกรณีที่ไมทราบอายุครรภ ใชน้ำหนัก 1,000 กรัมขึ้นไป 

2. การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดหมายถึง การท่ีทารกแรกเกิดมีชีพ มีคาคะแนน 
APGAR SCORE ที่ 5 นาที ≤ 4  
3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลกระบวนการคลอดและฟนคืนชีพทารกแรกเกิด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ ทีม่ีคะแนน APGAR ที่ 5 นาที ≤ 4 ใน 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพท้ังหมด (ในเดือนเดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร Sdx = Z37.0, Z37.2, Z37.3, Z37.5, Z37.6 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2559 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559):  

(1) ตัดนิยามคำวา “โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10 ดังท่ีระบุไวนี้” ออกจากนิยาม  
(2) ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM, ICD-10 ใน Template รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวของ ตัว
ตั้ง เนื่องจากรหัส P21.0, P21.1 เปนรหัสโรคที่หมายถึง ภาวะขาดออกซิเจนที่ APGAR 

Score 1 นาที ดังนั้นจึงไมตรงกับนิยามตัวชี้วัดนี้ที่วัดคาคะแนน APGAR Score 5 นาที, 
และ ตัวหาร แกไขรหัส ICD เปน Sdx = Z370, Z372, Z373, Z375, Z376 อางอิงตาม 
สปสช. เนื่องจาก รหัสโรคในกลุม Z37 ใชเปนรหัสเสริมในการระบุผลของการคลอดใน
บันทึกของมารดาในการประเมินภาวะขาดออกซิเจนแรกใหมีความสอดคลองกัน 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and Child health Care Process 

ประเภทตัวช้ีวัด Child Health Care Process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0206 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกวา 2,500 กรัม 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Child: Percent of low birth weight < 2500 grams 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพในโรงพยาบาล  
2. Low birth weight หมายถึง มีน้ำหนักแรกเกดิต่ำกวา 2,500 กรัม 

3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลรักษาหญงิตั้งครรภทีส่ะทอนถึงคุณภาพการใหคำแนะนำการดูแล
ตนเองระหวางการต้ังครรภ 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ น้ำหนักต่ำกวา 2,500 กรัม ใน 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพท้ังหมด (ในเดือนเดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สปสช., ขอมูลอนามัยแมและเด็กประเทศไทย กรมอนามัย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2559 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559) :  

(1) ตัดนิยามคำวา “จากหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไป”, และ แกไข
น้ำหนักแรกเกิดเปน “ต่ำกวา 2,500 กรัม” ใหสอดคลองกับคำนิยามสากล, และ 
(2) ตัดนิยาม คำวา “โดยมีรหัสโรคอยูในกลุมโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 และ 
DRG ดังที่ระบุไวนี้” และ, ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM, ICD-10 ใน Template รหัสโรค/

หัตถการที่เกี่ยวของ  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Child health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0207 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดนำ้หนักต่ำกวา 1,000 กรัม ภายใน 28 วัน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Child: Percent of neonatal mortality with birth weight < 1,000 grams within 

28 days 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกวา 1 ,000 กรัม หมายถึง การเสียชีวิตของ
ทารกแรกเกิดมีชีพในโรงพยาบาลจากหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไป  
(ตามนิยามของ WHO สำหรับกลุมประเทศกำลังพัฒนา) มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกวา 1 ,000 
กรัม ภายใน 28 วันหลังคลอด  
2. ทารกแรกเกิดมีชีพ หมายถึง ทารกที่เกิดจากการคลอดของหญิงต้ังครรภที่คลอดขณะมา 
โรงพยาบาล หรือขณะอยูในโรงพยาบาล โดยไมนับรวมทารกซึ่งสงตอมาจากโรงพยาบาลอ่ืน 

3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวดั ประเมินผลลัพธการดูแลรักษากระบวนการคลอดการดูแลทารกหลังคลอดและสะทอนถึง
คุณภาพการใหคำแนะนำหลังคลอด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนักต่ำกวา 1,000 กรัมที่เสียชีวิตภายใน 28 วันหลังการ

คลอด ใน 1 เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนักต่ำกวา 1,000 กรัมทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  
ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2559 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559):  

(1) ตัดนิยาม คำวา “โดยมีรหสัโรคอยูในกลุมโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 และ 
DRG ดังท่ีระบุไวนี้” และ, ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM, ICD-10 ใน Template รหัสโรค/

หัตถการที่เกี่ยวของเน่ืองจากเปนการเก็บขอมูลที่ครอบคลุมทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ำหนัก
ตามนิยามทั้งหมด โดยไมตองระบรุหัสโรค เพราะอาจเสียชีวิตจากสาเหตุตางๆ ซึ่งไม
สามารถระบดุวยรหสั ICD-10 ไดครบถวน  

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Child health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0208 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,000-1,499 กรัม ภายใน 28 วัน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Child: Percent of neonatal mortality with birth weight between 1,000 - 1,499 

grams within 28 days 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1 ,000-1,499 กรัม หมายถึง การเสียชีวิตของ
ทารกแรกเกิดมีชีพในโรงพยาบาลจากหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไป  
(ตามนิยามของ WHO สำหรับกลุมประเทศกำลังพัฒนา) มีน้ำหนักแรกเกิด 1 ,000-1,499 
กรัม ภายใน 28 วันหลังคลอด  
2. ทารกแรกเกิดมีชีพ หมายถึง ทารกที่เกิดจากการคลอดของหญิงต้ังครรภที่คลอดขณะมา 
หรือขณะอยูในโรงพยาบาล โดยไมนับรวมทารกซึ่งสงตอมาจากโรงพยาบาลอื่น 

3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลรักษาหญงิตั้งครรภทีส่ะทอนถึงคุณภาพการใหคำแนะนำการดูแล
ตนเองระหวางการต้ังครรภ 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนัก 1,000-1,499 กรัมที่เสียชีวิตภายใน 28 วันหลังการ

คลอด ใน 1 เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนักต่ำกวา 1,000-1,499 กรัมทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  
ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference กระทรวงสาธารณสุข 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2559 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559):  

(1) ตัดนิยาม คำวา “โดยมีรหสัโรคอยูในกลุมโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 และ 
DRG ดังท่ีระบุไวนี้” และ, ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM, ICD-10 ใน template รหสัโรค/

หัตถการที่เกี่ยวของเน่ืองจากเปนการเก็บขอมูลที่ครอบคลุมทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ำหนัก
ตามนิยามทั้งหมด โดยไมตองระบรุหัสโรค เพราะอาจเสียชีวิตจากสาเหตุตางๆ ซึ่งไม
สามารถระบดุวยรหสั ICD-10 ไดครบถวน  

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Maternal and child health care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Child health care process 
รหัสตัวช้ีวัด CM0209 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสยีชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,500 - 2,499 กรัม ภายใน 28 วัน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Child: Percent of neonatal mortality with birth weight between 1,500 - 2,499 

grams within 28 days 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1 ,500-2,499 กรัม หมายถึง การเสียชีวิตของ
ทารกแรกเกิดมีชีพในโรงพยาบาลจากหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภตั้งแต 28 สัปดาหขึ้นไป  
(ตามนิยามของ WHO สำหรับกลุมประเทศกำลังพัฒนา) มีน้ำหนักแรกเกิด 1 ,500-2,499 
กรัม ภายใน 28 วันหลังคลอด  
2. ทารกแรกเกิดมีชีพ หมายถึง ทารกที่เกิดจากการคลอดของหญิงต้ังครรภที่คลอดขณะมา 
โรงพยาบาลหรือขณะอยูในโรงพยาบาล โดยไมนับรวมทารกซึ่งสงตอมาจากโรงพยาบาลอื่น 

3. การคลอดของหญิงตั้งครรภ หมายถึง การคลอดโดยวิธีการทุกประเภทของการคลอด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลรักษาหญงิตั้งครรภทีส่ะทอนถึงคุณภาพการใหคำแนะนำการดูแล
ตนเองระหวางการต้ังครรภ 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนัก 1,500-2,499 กรัมที่เสียชีวิตภายใน 28 วันหลังการ

คลอด ใน 1 เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนัก 1,500-2,499 กรัมทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  
ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2559 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559):  

(1) ตัดนิยาม คำวา “โดยมีรหัสโรคอยูในกลุมโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 และ 
DRG ดังที่ระบุไวนี้” และ, ยกเลิกการระบุ ICD-10 TM, ICD-10 ใน Template รหัสโรค/

หัตถการที่เกี่ยวของเนื่องจากเปนการเก็บขอมูลที่ครอบคลุมทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ำหนัก
ตามนิยามทั้งหมด โดยไมตองระบุรหัสโรค เพราะอาจเสียชีวิตจากสาเหตุตางๆ ซึ่งไม
สามารถระบุดวยรหัส ICD-10 ไดครบถวน  

หมายเหต ุ  
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หมวด CA: Anesthesia care process (A)  
ประเภท CA01 Anesthesia care process  

หมวดตัวช้ีวัด Anesthesia care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Anesthesia care process 
รหัสตัวช้ีวัด CA0101 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนระหวางผาตดัในผูปวยท่ีมรีะดับ ASA physical status I, 

II กอนผาตัด 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Anesthesia: Intra-operative cardiac arrest ASA physical status I, II 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนระหวางผาตัด หมายถึง การเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนของ
ผูปวยท่ีอยูระหวางการผาตัด  
2. ผูปวยที่มีระดับ ASA physical status I, II กอนผาตัด หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการตรวจ
ประเมินกอนผาตัด และพบวามีภาวะ ASA physical status I, II   

3. การผาตัด หมายถึง การผาตัดทุกชนิดท่ีมีการใหยาระงับความรูสึกโดยวิสัญญี 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลรักษาผูปวยท่ีไดรับยาระงับความรูสึกในกระบวนการผาตัด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 10,000 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยท่ีมีภาวะ ASA physical status I, II ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเตนระหวาง

ผาตัด ใน 1 เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยท่ีมีภาวะ ASA physical status I, II กอนผาตัดท้ังหมด (ในเดือน

เดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 10,000 ราย 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ราชวิทยาลัยวสิัญญแีพทยแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Anesthesia care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Anesthesia care process 
รหัสตัวช้ีวัด CA0102 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของการเยี่ยมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึกในผูปวยในที่รับการผาตัดแบบไม
ฉุกเฉิน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Anesthesia: Percent of pre-anesthetic visit elective in-patient cases 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การเยี่ยมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึกในการผาตัดแบบไมฉุกเฉิน หมายถึง การ
เยี่ยมเพื่อตรวจประเมินอาการของผูปวยใน กอนการใหยาระงับความรูสึกในการรับการ
ผาตัดแบบไมฉุกเฉิน  
2. ผูปวยใน หมายถึง ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล นานตั้งแต 4 ช่ัวโมงข้ึนไป 

3. การผาตัด หมายถึง major operation จากคำนิยามสถิติสาธารณสุข นับรวมการผาตัด
ในหองผาตัด ที่มีการดมยาหรือ block ดวยวิธี spinal หรือ epidural Block ในที่นี้จะนับ
รวม  กล ุ  มผ ู ป  วย ท่ี  brachial plexus block, ฉ ีดยาชา  เจาะคอ  under maximum 

anesthetic care 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลรักษาผูปวยท่ีไดรับยาระงับความรูสึกในกระบวนการผาตัด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยผาตัดแบบไมฉุกเฉินที่ไดรับการเย่ียมกอนผาตัด ใน 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยผาตัดแบบไมฉุกเฉินทั้งหมด (ในเดือนเดยีวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ราชวิทยาลัยวสิัญญแีพทยแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2559 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559) การผาตัด หมายถึง major operation จากคำนิยามสถิติ

สาธารณสุข นับรวมการผาตัดในหองผาตัด ที่มีการดมยาหรือ block ดวยวิธี spinal หรือ 
epidural block ในที่น้ีจะนับรวม กลุมผูปวยท่ี brachial plexus block, ฉีดยาชา เจาะคอ 
under maximum anesthetic care 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Anesthesia care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Anesthesia care process 
รหัสตัวช้ีวัด CA0103 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยที่รับการใหยาระงับความรูสึกท่ีไดรับการดูแลในหองพักฟน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Anesthesia: Percent of patients observed in recovery room 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การใหยาระงับความรูสึก หมายถึง การใหยาระงับความรูสึกทุกวิธีการในผูปวยผาตัด
เพื่อใหผูปวยหมดความรูสึก กอนทำการผาตัด  
2. ผูปวยที่รับการใหยาระงับความรูสึกที่ไดรับการดูแลในหองพักฟน หมายถึง การที่ผูปวย
ผาตัดที่ไดรับยาระงับความรูสึก ไดรับการดูแลชวงหลังการใหยาระงับความรูสึกในหองพัก
ฟนในระยะเวลาที่เหมาะสมตามประเภทของการใหยาระงับความรูสึกและสภาพของผูปวย 
เพื่อสงตอผูปวยกลับหอผูปวยไดอยางปลอดภัย 

3. การผาตัด หมายถึง การผาตัดทุกชนิดท่ีมีการใหยาระงับความรูสึกโดยวิสัญญี 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลรักษาผูปวยท่ีไดรับยาระงับความรูสึกในกระบวนการผาตัด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยท่ีไดรับยาระงับความรูสึกและไดรับการดูแลในหองพักฟน ใน 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยท่ีไดยาระงับความรูสึกท้ังหมด (ในเดือนเดยีวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ราชวิทยาลัยวสิัญญแีพทยแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Anesthesia care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Anesthesia care process 
รหัสตัวช้ีวัด CA0104 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยไดรับการใสทอหายใจซ้ำภายใน 2 ช่ัวโมงหลังการถอดทอหายใจ 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Anesthesia: Percent of re-intubation within 2 hours after extubation 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยไดรับการใสทอหายใจซ้ำหลังการถอดทอหายใจ หมายถึง ผูปวยผาตัดที่ไดรับการ
ใหยาระงับความรูสึกแบบท้ังตัว ที่ใสทอหายใจและไดรับการถอดทอหายใจแลวตองกลับมา
ใสทอหายใจซ้ำไมวาจากสาเหตุใด ๆ  
2. การผาตัด หมายถึง การผาตัดทุกชนิดท่ีมีการใหยาระงับความรูสึกโดยวิสัญญี 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลรักษาผูปวยท่ีไดรับยาระงับความรูสึกในกระบวนการผาตัด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยท่ีใสทอหายใจซ้ำภายใน 2 ช่ัวโมงหลังการถอดทอหายใจ ใน 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยท่ีไดรับการใหยาระงับความรูสึกแบบท้ังตัวที่ใสทอหายใจท้ังหมด (ใน
เดือนเดียวกัน) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ราชวิทยาลัยวสิัญญแีพทยแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Anesthesia care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Anesthesia care process 
รหัสตัวช้ีวัด CA0105 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยที่ดมยาสลบไดรบัการเฝาระวังระดับกาซคารบอนไดออกไซด 
ในลมหายใจออก 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Anesthesia: Percent of using capnometry during general anesthesia 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การเฝาระวังระดับกาซคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก หมายถึง การเฝาระวังการ
หายใจโดยการใชเครื ่องวัดระดับคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก ดวยเครื ่อง 
Capnometry ในผูปวยผาตัดที่ไดรับยาระงับความรูสึกแบบทั้งตัวและใสทอชวยหายใจ 
ระหวางการไดรับยาระงับความรูสึก 

2. การผาตัด หมายถึง การผาตัดทุกชนิดท่ีมีการใหยาระงับความรูสึกโดยวิสัญญี 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลรักษาผูปวยท่ีไดรับยาระงับความรูสึกในกระบวนการผาตัด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยท่ีไดรับการเฝาระวังระดับกาซคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก ใน 1 

เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยท่ีไดรับการใหยาระงับความรูสึกแบบท้ังตัวที่ใสทอชวยหายใจท้ังหมด (ใน

เดือนเดียวกัน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ตัวช้ีวัดคุณภาพบริการวสิัญญีวิทยา 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวด CO: Operative care process (O) 

ประเภท CO01 Operative care process  
หมวดตัวช้ีวัด Operative care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Operative care process 
รหัสตัวช้ีวัด CO0101 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของการใชแบบตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผูปวยเมื่อมารับการตรวจรักษา 
ในหองผาตัด 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Operation: Percent of using surgical safety check list 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. แบบตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผูปวยเมื ่อมารับการตรวจรักษาในหองผาตัด
(surgical safety check list) สามารถใชไดตามบริบทของแตละโรงพยาบาล ซึ่งมีการ
ออกแบบเอง 
2. ใหใช surgical safety check list กับผูปวยที่ไดรับการทำหัตถการทุกหัตถการ (ราย
ครั้ง) ที่ทำในหองผาตัด (กรณีมีหลายหองผาตัด ใหรวมทุกหองผาตัด) โดยนับรวมทั้งใน
หัตถการที่ดมยาและไมดมยา 
3. การทำแบบตรวจสอบฯ อยางสมบูรณ หมายถึง ไดทำตามกระบวนการอยางถูกตอง โดย
ทำครบทุกขั้นตอนในแตละ part (sign in, time out, sign out) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินการใชแบบตรวจสอบเพ่ือความปลอดภัยของผูปวยเมื่อมารบัการตรวจรักษาในหอง
ผาตัด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวย (รายคร้ัง) ที่ไดทำแบบตรวจสอบฯ อยางสมบูรณ 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวย (รายคร้ัง) ที่มารับการตรวจรักษาในหองผาตัด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ราชวิทยาลัยศลัยแพทยแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Operative care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Operative care process 
รหัสตัวช้ีวัด CO0105 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตของผูปวยผาตัดใน 24 ช่ัวโมง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Operation: Percent of peri-operative mortality within 24 hours 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การผาตัด หมายถึง การผาตัดใหญ (major operation) ที่มีการใหยาระงับความรูสึก 
และเปนการผาตัดแบบไมฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาในการเตรียมผูปวยอยางนอย 24 ช่ัวโมง 
2. ผูปวยผาตัด หมายถึง ผูปวยใน และ/หรือผูปวยซึ่งมีนัดรับเขานอนในโรงพยาบาล เพื่อ
เตรียมผาตัด 

3. การเสียชีวิตของผูปวยผาตัด หมายถึง การเสียชีวิตของผูปวยที่อยู ในชวงระยะเวลา
ระหวางกระบวนการดมยากอนผาตัด การผาตัด และหลังผาตัดภายใน 24 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อใชในการติดตามกระบวนการเตรียมผูปวยกอนผาตัดกระบวนการผาตัดและการดูแล
หลังผาตดัภายใน 24 ช่ัวโมงแรก 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยท่ีเขารับการผาตดักรณไีมฉุกเฉินและเสยีชีวิตระหวางและหลังการผาตัด
ภายใน 24 ช่ัวโมงแรก 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยท่ีเขารบัการผาตัดกรณีไมฉุกเฉินในชวงเวลาเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี      G 

ที่มา/ Reference THIP I, ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทยแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Operative care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Operative care process 
รหัสตัวช้ีวัด CO0107 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการผาตัดซ้ำ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Operation: Percent of re-operation 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การผาตัดซ้ำ (กรณีผูปวยใน) หมายถึง การผาตัดซ้ำดวยโรคเดียวกันตั้งแต 1 ครั้งข้ึนไปใน
การรับไวเปนผูปวยในของโรงพยาบาลในคร้ังเดียวกันโดยไมไดวางแผน หรือ เปนการผาตัด
ซ้ำในผูปวยที่มีการผาตัดครั้งแรกซึ่งเปนการผาตัดฉุกเฉิน ทั้งนี้ไมรวมถึงการผาตัดที่ มีการ
วางแผนไวลวงหนาวาจะมีการผาตัดแยกเปนหลายครั้งเปนการผาตัดทีละสวน 

2. การผาตัดซ้ำ (กรณีผูปวยนอกท่ีตอง admit โดยไมไดวางแผน) หมายถึง การผาตัดผูปวย
นอกที่นำไปสูการรับเขาเปนผูปวยในทันทีหลังผาตัด ทั้งนี้ไมรวมถึงการผาตัดในกรณีผูปวย
นอกท่ีใหผูปวยกลับบาน หรือสังเกตอาการไมเกิน 48 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลของการรักษาโดยการผาตัดของทีมผาตัด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการผาตัดซ้ำในผูปวยในโดยไมไดวางแผนและการผาตัดผูปวยนอกท่ี 
Admit หลังผาตัดทันที ใน 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดทั้งหมด ในเดือนเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ (1) เพิ่มเวลาสังเกตอาการเปน48 ช่ัวโมง (จากเดิม 12 ช่ัวโมง) เพราะตองการ Include การ

ผาตัดซ้ำ ท่ีเกิด AE มากที่สุด ซึ่งมักเกิด Bleeding หลัง 24 ช่ัวโมงแลว 
(2) ในกรณีการผาตัดฉุกเฉินในผูปวยนอก ใหนับครั้งท่ีมีการผาตัดซ้ำโดยไมไดวางแผน  
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หมวด CG: General care process (G)  

ประเภท CG01 Pressure ulcer/injury care process  

หมวดตัวช้ีวัด General care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Pressure ulcer/injury care process 
รหัสตัวช้ีวัด CG0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Pressure ulcer/injury: Rate of pressure ulcer 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล หมายถึง จำนวนตัวเลขท่ีแสดงถึงจำนวนผูปวย 

ทีเ่กิดแผลกดทับ ซึ่งเกิดข้ึนในผูปวยท่ีรับนอนในโรงพยาบาล นาน ≥4 ช่ัวโมง ภายใน 1 เดือน
และมีความรุนแรงตั้งแตระดับ 1 ขึ้นไป เปรียบเทียบกับจำนวน 1000 วันนอนในเดือนนั้น ๆ 

2. ความหมายและการแบงระดับของแผลกดทับ อางอิงตามนิยามท่ีกำหนดโดยคณะทำงาน
ตัวชี ้ว ัดแผลกดทับ ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถาย และชมรม
เคร ื อข  า ยพ ัฒนาค ุณภาพการพยาบาล  (University Hospital Nursing Director 

Consortium; UHNDC) ตามเอกสารภาคผนวก 
3. เครื่องมือในการเก็บขอมูล ไดแก (1) แบบรายงานการเก็บขอมูลการเกิดแผลกดทับ แบง
ความรุนแรงเปน 4 ระดับและ 2 ลักษณะ (ระดับ 1-4, ไมสามารถระบุระดับไดและการ
บาดเจ็บที่เนื้อเยื่อช้ันลึก), และ (2) แบบรายงานสถิติขอมูลแผลกดทับ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลการดูแลผูปวยที่นอนในโรงพยาบาล เพื่อเปนมาตรฐานและมีประสิทธิผลของ
คุณภาพการดูแลผูปวย แบะเปนมาตรฐานในการเทียบเคียงคุณภาพการพยาบาลระหวาง
องคกรพยาบาลในระดับเดียวกัน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a= จำนวนผูปวยท่ีเกิดแผลกดทับที่เกิดใหมในโรงพยาบาล ท่ีมีความรุนแรงตั้งแตระดับ 1 

ขึ้นไป ในเดือนนั้น 

ตัวหาร b= จำนวนวันของผูปวยที่รับนอนในรพ.ทั้งหมดภายในเดือนเดยีวกันนั้น 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ครั้งตอ 1,000 วันนอน 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * อัตรานอยกวา 3 ครั้งตอ 1000 วันนอน (คณะกรรมการตัวช้ีวัดแผลกดทับ ชมรมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล UHNDC) 

วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I, สำนักการพยาบาล 

THIP II, ปรับปรุงครั้งท่ี 1: คณะกรรมการตัวช้ีวัดแผลกดทับ ชมรมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล (University Hospital Nursing Director Consortium; UHNDC) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2562 
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เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1: ตุลาคม 2560 ตามขอเสนอของ คณะกรรมการตัวช้ีวัดแผลกดทับชมรม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  
ปรับปรุงครั้งท่ี 2: ตุลาคม 2562 ตามขอเสนอของ คณะทำงานตัวช้ีวดัแผลกดทับ ชมรม
พยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถาย และชมรมเครือขายพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด General care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Pressure ulcer/injury care process 
รหัสตัวช้ีวัด CG0102 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาลในผูปวยกลุมเสี่ยง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Pressure ulcer/injury: Rate of pressure ulcer in risk patients 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราการเกดิแผลกดทับในโรงพยาบาล หมายถึง จำนวนตัวเลขท่ีแสดงถึงจำนวนคร้ังของ
การเกิดแผลกดทับ ซึ่งเกิดข้ึนในผูปวยท่ีรับนอนในโรงพยาบาล นาน ≥4 ช่ัวโมง ที่ไดรับการ
ประเมินวามีความเสี่ยงตอการเกดิแผลกดทับ ภายใน 1 เดือน และมคีวามรุนแรงตั้งแตระดับ 
1  ขึ้นไป เปรียบเทียบกับจำนวน 1000 วันนอนในเดือนนั้น ๆ 

2. ความหมายและการแบงระดบัของแผลกดทับ อางอิงตามนิยามท่ีกำหนดโดยคณะทำงาน
ตัวช้ีวัดแผลกดทับ ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถาย และชมรม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (University Hospital Nursing Director 

Consortium; UHNDC) ตามเอกสารภาคผนวก 

3. จำนวนวันนอนรวมของผูปวยกลุมเสี่ยง หมายถึง ผลรวมของจำนวนวันนอนของผูปวยท่ี
ไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ ในหอผูปวยในทั้งหมด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลการดแูลผูปวยท่ีนอนในโรงพยาบาลท่ีไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงตอการ
เกิดแผลกดทับ เพื่อเปนมาตรฐานและมีประสิทธิผลของคุณภาพการดูแลผูปวย แบะเปน
มาตรฐานในการเทียบเคียงคุณภาพการพยาบาลระหวางองคกรพยาบาลในระดับเดียวกัน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a= จำนวนคร้ังของการเกิดแผลกดทับท่ีเกิดใหมในโรงพยาบาล ท่ีมคีวามรุนแรงตั้งแตระดับ 

1 ขึ้นไป ของผูปวยที่ไดรับการประเมินวามีความเส่ียงตอการเกิดแผลกดทับ ในเดือนนั้น 

ตัวหาร b= จำนวนวันของผูปวยที่รับนอนในโรงพยาบาล ของผูปวยทีไ่ดรับการประเมินวามีความ
เสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ ทั้งหมดภายในเดือนเดียวกันนั้น 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ครั้งตอ 1,000 วันนอน 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I, สำนักการพยาบาลและชมรมเครือขายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2560 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1: ตุลาคม 2560 ปรับรายละเอียดตัวชีวัดเพื่อใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด 

CG0101 โดยอางอิงตามการเปลีย่นแปลงนิยามตัวช้ีวัด CG0101 ที่เสนอของ 
คณะกรรมการตัวช้ีวัดแผลกดทับ ชมรมเครือขายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (UHNDC) 
 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด General care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Pressure ulcer/injury care process 
รหัสตัวช้ีวัด CG0103 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราความชุกของแผลกดทับ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Pressure ulcer/injury: Hospital-acquired pressure ulcer/injury 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 

1. อัตราความชุกของแผลกดทับ หมายถึง ตัวเลขท่ีแสดงจำนวนผูปวยท่ีมีแผลกดทับท้ังหมด
ในโรงพยาบาล ในชวงเวลาท่ีสำรวจ 

2. การนับจำนวนผูปวยท่ีมีแผลกดทับในประชากรท่ีสำรวจ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเทาน้ัน เปน
การวัดจำนวนผูปวยท่ีเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล ณ วันท่ีมีการสำรวจ การนับจำนวนให
รวมผูปวยท่ีเกิดแผลกดทับกอนรับเขาโรงพยาบาล และผูปวยท่ีเกดิแผลกดทับภายหลัง
รับเขารักษาในโรงพยาบาล 
3. แผลกดทับ แบงตามระดับความรุนแรงเปน 4 ระดับและ 2 ลักษณะ (ระดับความรุนแรง 
1-4, ไมสามารถระบรุะดับความลกึของเน้ือเย่ือท่ีโดนทำลายไดและการบาดเจ็บเนื้อเยื่อช้ัน
ลึก) คณะทำงานตัวช้ีวัดแผลกดทบั ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถาย 
และชมรมเครือขายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (University Hospital Nursing Director 

Consortium; UHNDC) ตามเอกสารภาคผนวก 
4. การคำนวณตัวช้ีวัดนี้ ตองการเอกสารผูปวยทุกคนในหนวยการรายงานในวันท่ีสำรวจ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลการดแูลผูปวยท่ีนอนในโรงพยาบาลท่ีไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงตอการ
เกิดแผลกดทับ เพื่อเปนมาตรฐานและมีประสิทธิผลของคุณภาพการดูแลผูปวย แบะเปน
มาตรฐานในการเทียบเคียงคุณภาพการพยาบาลระหวางองคกรพยาบาลในระดับเดียวกัน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a= จำนวนผูปวยท่ีมีแผลกดทับท่ีพบทั้งหมดในโรงพยาบาล แบงเปนเกิดกอนมาโรงพยาบาล

และเกดิในโรงพยาบาล ท่ีมีความรุนแรงตั้งแตระดับ 1 ขึ้นไป ในชวงเวลาท่ีสำรวจ  
ตัวหาร b= จำนวนผูปวยท้ังหมดทีม่ีอยูในโรงพยาบาลในชวงเวลาเดียวกัน  

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * นอยกวารอยละ 10  (คณะกรรมการตัวช้ีวัดแผลกดทับ ชมรมเครือขายพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาล UHNDC) 
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 
ที่มา/ Reference THIP I, สำนักการพยาบาล 

THIP II, ปรับปรุงครั้งท่ี 1: คณะกรรมการตัวช้ีวัดแผลกดทับ ชมรมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล (University Hospital Nursing Director Consortium; UHNDC) 
THIP II, ปรับปรุงครั้งท่ี 2: คณะทำงานตัวช้ีวัดแผลกดทับ ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี 
และควบคมุการขับถาย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
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วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2562 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1: ตุลาคม 2560 ตามขอเสนอของ คณะกรรมการตัวช้ีวัดแผลกดทับชมรม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (UHNDC) 
ปรับปรุงครั้งท่ี 2: ตุลาคม 2562 ตามขอเสนอของ คณะทำงานตัวช้ีวดัแผลกดทับ ชมรม
พยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถาย 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด General care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Pressure ulcer/injury care process 
รหัสตัวช้ีวัด CG0104 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราความชุกของแผลกดทับท่ีเกดิในโรงพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Pressure ulcer/injury: Hospital acquired pressure ulcer/Injury (HAPI) rate  

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราความชุกของแผลกดทับที่เกิดในโรงพยาบาล หมายถึง ตัวเลขที่แสดงจำนวน
ผูปวยท่ีมีแผลกดทับท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล ในชวงเวลาท่ีสำรวจ 

2. การนับจำนวนผูปวยที่มีแผลกดทับที่เกิดภายหลัง admit ในประชากรที่สำรวจ ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่งที่สำรวจ เปนการวัดจำนวนผูปวยที่เกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล ณ 
วันที่มีการสำรวจ การนับจำนวนใหนับเฉพาะผูปวยที่เกิดแผลกดทับใหมหลังรับเขา
โรงพยาบาล  
3. การคำนวณ HAPI rate จำเปนตองมีการทบทวนบันทีกผูปวยท่ีมแีผลกดทับ ณ วันท่ี 
admit ถาพบวาบันทึกตอน admit ผูปวยไมมีแผลกดทับ แสดงวาแผลที่พบเปนแผลกด
ทับที่เกิดในโรงพยาบาล  
4. แผลกดทับ แบงตามระดับความรุนแรงเปน 4 ระดับและ 2 ลักษณะ (ระดับความ
รุนแรง 1-4, ไมสามารถระบุระดับความลึกของเนื้อเยื่อที่โดนทำลายไดและการบาดเจ็บ
เนื้อเยื่อช้ันลึก) คณะทำงานตัวช้ีวัดแผลกดทับ ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุม
การขับถาย และชมรมเครือขายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  (University Hospital 

Nursing Director Consortium; UHNDC) ตามเอกสารภาคผนวก 
5. การคำนวณตัวช้ีวัดนี้ ตองการเอกสารผูปวยทุกคนในหนวยการรายงานในวันท่ีสำรวจ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อแยกความแตกตางของการเกดิแผลกดทับท่ีเกิดในชุมชน Community Acquired 

Pressure Injury (CAPI) ทำใหทราบวาแผลกดทับมีจุดเริม่ตนท่ีใด เพื่อใชเปนขอมูลใน
การแกปญหาและพัฒนาไดอยางตรงประเด็น  

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a= จำนวนผูปวยท่ีมีแผลกดทับท่ีเกิดในโรงพยาบาล ท่ีมีความรุนแรงตั้งแตระดับ 1 ขึ้น
ไป ในชวงเวลาท่ีสำรวจ  

ตัวหาร b = จำนวนประชากรผูปวยท้ังหมดในเวลาท่ีสำรวจ 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  
ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส)  
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (คา/ แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี  

ที่มา/ Reference คณะทำงานตัวช้ีวัดแผลกดทับ ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถาย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2562 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
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หมวด CE: Emergency care process (E)  

ประเภท CE01 ER care process  

หมวดตัวช้ีวัด Emergency care process 

ประเภทตัวช้ีวัด ER care process 
รหัสตัวช้ีวัด CE0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยหองฉุกเฉินท่ีมภีาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตไดรบัยาตานจุลชีพ ภายใน 3 ช่ัวโมง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Sepsis: Percent of broad-spectrum antibiotic receiving within 3 hours 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต หมายถึง ภาวะ Sepsis หรือ การที่ผูปวยมีอาการแสดงของ
การอักเสบท่ัวตัว (systemic inflammation) รวมกับพบเชื้อจากการตรวจเพาะเช้ือจาก
เลือด หรือ พบวามีการตดิเช้ือท่ีใดที่หน่ึงในรางกาย (reference: surviving sepsis 

campaign 2012) ซึ่งมี Pdx หรือมีอาการแสดงตามรหัสโรค ICD-10 TM ที่กำหนด  
(ในท่ีนี้หมายรวมถึงเฉพาะผูปวยผูใหญ ที่มารับบริการท่ีหองฉุกเฉิน (ER) เทานั้น) 
2. การไดรับยาปฏิชีวนะ หมายถึง การที่ผูปวย Sepsis, Severe sepsis, Septic shock 

ไดรับยาปฏิชีวนะภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแตระยะเวลาท่ีผูปวยมาถึง ER จนถึงเวลาท่ี
ไดรับยา 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยผูใหญที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = ผูปวยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตทีร่ับการตรวจรักษาท่ี ER และ ไดรับยาปฏิชีวนะ

ใน 3 ช่ัวโมง นับต้ังแตระยะเวลาท่ีผูปวยมาถึงหองฉุกเฉินจนถึงเวลาไดรับยา ในชวงเวลา
หน่ึงเดือน  

ตัวหาร b = ผูปวยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตที่รับการตรวจรักษาท่ี ER ทั้งหมด ในเดือน
เดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = A40.0–A41.9, or Sdx= R57.2, R65.1 
ตัวหาร Pdx = A40.0–A41.9, or Sdx= R57.2, R65.1 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * U.S.A. 2005(74.5% ) 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I, U.S.A. 2005 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Emergency care process 

ประเภทตัวช้ีวัด ER care process 
รหัสตัวช้ีวัด CE0102 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) คาเฉลี่ยระยะเวลาการเขารับ-ออกจากบริการของผูปวยที่มารับบริการที่หองฉุกเฉิน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) ER: Average dmergency department (ED) TIME-IN, TIME-OUT 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยฉุกเฉิน (triage as emergency patients) หมายถึง ผูปวยฉุกเฉินตามประเภท
ของ triage ระดับ 1 ฉุกเฉินมาก emergency condition ภาวะที่มีอันตราย 1A ความเสี่ยง
สูงตอชีวิต immediate life threatening ตองการตรวจรักษาทันทีไมเกิน 4 นาที ซึ่งเปน
ผูปวยฉุกเฉินที่มารับบริการที่หองฉุกเฉิน (ไมรวมกรณีเสยีชีวิตผูปวยคลินิกนอกเวลา ผูปวยท่ี
จําเปนตองนอนรักษาท่ี ED หรือรอ admit) 

2. ระยะเวลา นับเริ่มตั้งแตเขารับบริการ (time-in) จนถึงออกจากหองฉุกเฉิน (time-out) 

ซึ่งอาจเปนการออกโดยจําหนาย, admit, หรือ refer 

3. กำหนดชวงเวลาของการเก็บขอมูล ทุกวันท่ี 5, 15, 25 ชวงเวลา 00.00-23.59 น.  
(24 ช่ัวโมง) โดยเก็บขอมูลทุก 1 เดือนๆ ละ 3 ครั้ง 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด Emergency department efficiency 

สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = ระยะเวลา (นาที) รวมทั้งหมดของผูปวยฉุกเฉินมาก ทีม่ารับบรกิารในหองฉุกเฉินใน
ชวงเวลาท่ีกําหนด 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยฉุกเฉินมาก (คน) ทั้งหมดท่ีมารับบริการในหองฉุกเฉินในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด นาที 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * อาจเลือกจาก MBNQA award recipient 
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I,  The national quality measures clearinghouse developer: The Joint 

Commission; 2013 Jan 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ 1. ปรับเกณฑใหมหลังจากทบทวนขอมูล THIP I ที่ผานมา 

2. การแบงระดับความฉุกเฉินของผูปวยท่ีมารบับริการที่หองฉุกเฉิน แบงเปนระดับ ดังนี้ 
- ระดับ 1A ฉุกเฉินมาก มคีวามเสีย่งสูงตอชีวิต ตองตรวจรักษาทันทีไมเกิน 4 นาที (v/s: 

วัดไมได BP ≤ 80/50 mmHg RR≤ 10 b/m เด็กชีพจรเบาเร็ว, อาการ: เรียกไม
รูสึกตัว GCS ≤ 8 cardiac arrest, cyanosis respiratory arrest, respiratory rate 

<10 Severe shock, Seizure status cervical spine compromise) 

- ระดับ 1B ภาวะเจ็บปวดรุนแรง อาจเสี่ยงตอการเสียชีวิต ตองตรวจรักษาภายใน 10 

G 
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นาที (v/s: BP ≥ 200/140 mmHg ≤ 90/50 mmHg PR ≥ 150 b/m ≤ 40 b/m RR 

≥ 35 b/m, อาการ: Semi coma chest pain ≥ 30 นาที Severe behavior 

disorder pain scale 9 - 10 GCS ≤ 13) 

- ระดับ 2A ภาวะฉุกเฉิน ภาวะที่เสี่ยงตอชีวิตหรือพิการ ตองตรวจรกัษาภายใน 20 นาที 
(v/s: BP ≥ 180/130 mmHg >90/60 mmHg PR ≥ 120 b/m ≤ 50 b/m RR ≥ 30 

b/m เด็กT ≥ 39 c, sub temp ผูใหญ T ≥ 40 c, อาการ: ระดับความรูสึกตัว
เปลี่ยนแปลง หายใจไมสะดวก หอบ ประวัติเลือดออก เชน แทง, อาเจียนเปนเลือด ชัก
มากกวา 1 ครั้งใน 6 ชม. (ไมใชอุบัติเหตุ) แขนขาออนแรงปากเบ้ียว ≤ 72 ชม.) 

- ระดับ 2B ภาวะเจ็บปวดปานกลาง ตองตรวจรักษาภายใน 30 นาที (v/s: BP ≥ 

180/120 mmHg <100/60 mmHg PR ≥100 b/m <60 b/m RR ≥ 26 b/m เด็ก 
T>38.5 C ผูใหญ T >39 C, อาการ: Pain scale 7-8 history about trauma non-

specific abdominal pain) 

- ระดับ 3ภาวะไมฉุกเฉิน เปนภาวะเจ็บปวยหรือบาดเจ็บเล็กนอย สามารถรอไดนาน 60
นาที (v/s: ปกติหรือเปลี่ยนแปลงจากคาปกติ หรือเปลี่ยนแปลงจาก V/S เดมิเล็กนอย 
BP= 100/60- 180/120 mmHg P = 60-100 b/m เด็ก T <38.5 C ผูใหญ T <39 C 

อาการ: pain scale 5–9 บาดแผลถลอกหรือแผลฉกีขาดที่ไมตองเยบ็แผล known 

patient with chronic symptoms) 
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หมวดตัวช้ีวัด Emergency care process 

ประเภทตัวช้ีวัด ER care process 
รหัสตัวช้ีวัด CE0103 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยฉุกเฉินมากที่ไดรับบริการที่หองฉุกเฉินระยะเวลาภายใน 60 นาที 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) ER: Percent of emergency patients recieveing emergency service (ED TIME-IN, 

TIME-OUT) within 60 minutes 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยฉุกเฉิน (triage as emergency patients) หมายถึง ผูปวยฉุกเฉินตามประเภท
ของ Triage ระดับ 1 ฉุกเฉินมาก emergency condition ภาวะที่มีอันตราย 1A ความ
เสี่ยงสูงตอชีวิต immediate life threatening ตองการตรวจรักษาทันทีไมเกิน 4 นาที ซึ่ง
เปนผูปวยฉุกเฉินที่มารับบริการที่หองฉุกเฉิน (ไมรวมกรณีเสียชีวิตผูปวยคลินิกนอกเวลา 
ผูปวยท่ีจําเปนตองนอนรักษาท่ี ED หรือรอ admit) 

2. ระยะเวลา นับเริ่มตั้งแตเขารับบริการ (time-in) จนถึงออกจากหองฉุกเฉิน (time-out) 

ซึ่งอาจเปนการออกโดยจําหนาย, admit, หรือ refer 

3. กำหนดชวงเวลาของการเก็บขอมูล ทุกวันท่ี 5, 15, 25 ชวงเวลา 00.00-23.59 น.  
(24 ช่ัวโมง) โดยเก็บขอมูลทุก 1 เดือนๆ ละ 3 ครั้ง 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด Emergency department efficiency 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จํานวนผูปวย 1A ทีส่ามารถใหการรักษาที ่ED ไดภายใน 60 นาที ในชวงเวลาของการ
เก็บขอมูลในรอบหนึ่งเดือนน้ัน 

ตัวหาร b = จํานวนผูปวย 1A ทัง้หมดท่ีรบัการตรวจรักษาท่ี ED ในชวงเวลาของการเก็บขอมูลใน
รอบหน่ึงเดือนนั้นในรอบเดือนเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * อาจเลือกจาก MBNQA Award Recipient 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 
ที่มา/ Reference THIP I, The national quality measures clearinghouse developer: The Joint 

Commission; 2013 Jan 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Emergency care process 

ประเภทตัวช้ีวัด ER care process 

รหัสตัวช้ีวัด CE0104 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยหองฉุกเฉิน ที่มภีาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตไดรบัยาตานจุลชีพภายใน 1 ช่ัวโมง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Sepsis: Percent of broad-spectrum antibiotic received within 1 hour  in emergency room 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยหองฉุกเฉิน ที่มีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต หมายถึง ผูปวยผูใหญที่มีการวินิจฉัย
ภาวะ Severe Sepsis /Septic shock เมื่อมารับบริการหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยมี
เกณฑการวินิจฉัยภาวะ Sepsis/Septic shock (reference Crit Care Med 2007; 35 

(4): 1105 – 12) The criteria for Servere sepsis/Septic shock 

     1. Two or more of the following four Items 

         a. Temperature >38.3oC or <36.0oC       

         b. Heat rate > 90 beats/min 

          c. Respiration > 20 b/min    

         d. Wbc > 12,000 or < 4,000/mm3, or >10% bandemia 

     2. A suspected infection 

     3. SBP <90 mmHg. after 20 mL/kg fluid bolus or lactate >4 mmol/L 

2. การไดรับยาปฏิชีวนะ ภายใน 1 ช่ัวโมง หมายถึง การท่ีผูปวย Severe sepsis/ Septic shock ไดรับ
ยาปฏิชีวนะภายใน 1 ช่ัวโมง (นับจากเวลาที่ผูปวยไดรับการวินิจฉัย จนถึงเวลาท่ีไดรับยา) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผูปวยผูใหญที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = ผูปวยที่มีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตที่รับการตรวจรักษาท่ี ER และ ไดรับยาปฏิชีวนะใน 1 
ช่ัวโมง นับตั้งแตระยะเวลาที่ผูปวยไดรับการวินิจฉัยจนถึงเวลาไดรับยา ในชวงเวลาหน่ึงเดือน  

ตัวหาร b = ผูปวยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตที่รับการตรวจรักษาท่ี ER ทั้งหมด ในเดือนเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = A40.0–A41.9, and Sdx = R57.2, R65.1  
ตัวหาร Pdx = A40.0–A41.9, and Sdx = R57.2, R65.1      

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * Crit Care Med 2007; 35 (4): 1105 – 12 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ 2012 Surviving หepsis พecommendations CDC.pdf หนา 4 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23442987 

http://www.sccm.org/Documents/SSC-Guidelines.pdf 

http://news.aapc.com/index.php/2011/04/understand-how-icd-10-expands-sepsis-coding/ 
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หมวด CI: Intensive care process (I) 

ประเภท CI01 Sepsis care process  

หมวดตัวช้ีวัด Intensive care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Sepsis care process 
รหัสตัวช้ีวัด CI0101  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการเสียชีวิตของผูปวยในจากภาวะตดิเช้ือในกระแสโลหิต 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Sepsis: Percent of mortality 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การเสียชีวิตของผูปวยใน หมายถึง การเสียชีวิตของผูปวยขณะทีเ่ขารับการรักษาเปน
ผูปวยใน โดยมีระยะเวลาการนอนพักรักษานานตั้งแต 4 ช่ัวโมงขึ้นไป 

2. ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต หมายถึง ภาวะ Sepsis หรือการที่ผูปวยมีอาการแสดงของ
การอักเสบท่ัวตัว (systemic inflammation) รวมกับพบเชื้อจากการตรวจเพาะเช้ือจาก
เลือด หรือพบวามีการติดเช้ือที่ใดที่หน่ึงในรางกาย (reference : surviving sepsis 

campaign 2012) ซึ่งมี Pdx หรือ Sdx หรือมีอาการแสดงตามรหสัโรค ICD-10 TM ที่
กำหนด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อประเมินผลลัพธการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีภาวะตดิเช้ือในกระแสโลหิต 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยติดเชื้อในกระแสโลหิตท้ังหมดท่ีรับไวในโรงพยาบาลท่ีเสยีชีวิต 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยติดเช้ือในกระแสโลหิตท้ังหมดทีร่ับไวในโรงพยาบาล 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = A40.0 - A40.9, A41.0 - A41.9, R57.2, R65.1 ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ  
Sdx = A40.0 - A40.9, A41.0- A41.9, R57.2, R65.1 และเสียชีวิตดวยสาเหตุจาก Sepsis 

ตัวหาร A40.0 - A40.9, A41.0-A41.9, R57.2, R65.1 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * ป 2555–2557 ขอมูลจาก สปสช. รอยละ 17 ---> 15 

วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 
ที่มา/ Reference สธ., สปสช., นโยบายรัฐมนตรีฯ ปงบประมาณ 2558 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  

 

 

 

 

 

 

G 



Thailand Hospital Indicator Program: THIP BENCHMARK KPI DICTIONARY 2023 BY NC SA

T
H
I
P

200

 

หมวด CP: Psychiatry care process (P) 

ประเภท CP01 Child and adolescent psychiatry care process  

หมวดตัวช้ีวัด Psychiatry care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Child and adolescent psychiatry care process 
รหัสตัวช้ีวัด CP0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปกครองของเด็กสมาธสิั้น/LD/MDD รายใหมที่มารับการบำบัดรักษาในรอบ 6 เดือน 

และมารับการรักษาตามนัด 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Percent of carers of children with ADHD/LD/MDD having good compliance to 

treatment 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. มารับการบำบัดรักษาตามนัด หมายถึง ผูปกครองมาตามวันที่นัด หรือ มาในวันอื่นที่มี
การแจงเลื่อนนัดในระบบนัด หรือจำนวนผูปกครองที่มาตามระบบนัด 

2. ผูปกครอง หมายถึง ผูปกครองของเด็กท่ีมารับบริการคลินิกพัฒนาการหรือคลินิกจิตเวช
เด็กและวัยรุน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อประเมินปจจัยสำคัญทีส่งผลตอความตอเนื่องของการรักษา (continuity of care) 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จํานวนเด็ก/ผูดูแลที่นัดมารบัการบำบัดรักษาตามแผนการรักษา 
ในรอบ 6 เดือน (ราย) 

ตัวหาร b = จํานวนเด็ก/ผูดูแลทั้งหมดท่ีนัดมารับการบำบดัรักษาในรอบ  
6 เดือน (ราย)  

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 60 (คาเฉลี่ยจากการทดลองใชตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 74.06 ต่ำสุดรอยละ 31.2 สูงสุดรอยละ 93) 

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดเปรียบเทียบดานพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุน กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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ประเภท CP02 Nuerodevelopmental disorder care process  
หมวดตัวช้ีวัด Psychiatry care process 

ประเภทตัวช้ีวัด Neurodevelopmental disorder care process 

รหัสตัวช้ีวัด CP0201 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละเด็กท่ีสงสัยโรคในกลุมพัฒนาการไดรับการวินิจฉัยภายใน 90 วัน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Percent of children with neurodevelopmental disorder being diagnosed 

within 90 days after registration 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวดั 

1. เด็กท่ีสงสัยโรคกลุมพัฒนาการ หมายถึง เด็กท่ีมีพัฒนาการลาชาดานใดดานหนึ่งหรือ
หลายดานรวมกันท่ียังไมเคยไดรับการวินิจฉัยและเขาสูระบบบริการในคลินิกพัฒนาการหรือ
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน 

2. ไดรับการวินิจฉัยภายใน 90 วัน หมายถึง ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยภายใน 90 วันนับ
จากการมารับบริการครั้งแรก 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลการเขาถึงบริการในเด็กสงสัยพัฒนาการลาชา 
สูตรในการคำนวณ (a/b) × 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนเด็กสงสัยพัฒนาการลาชาที่ไดรับการวินิจฉัยภายใน 90 วัน (คน) 
ตัวหาร b = จำนวนเด็กสงสัยพัฒนาการลาชาทั้งหมดที่มารับบริการวินิจฉัยและดูแลรักษา โดยไม

นับรวมผูปวยที่มาขอรับบริการเฉพาะการฝก (คน) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง G80.0-G80.9, F83, R62, F84.0-F84.9 

ตัวหาร G80.0-G80.9, F83, R62, F84.0-F84.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * รอยละ 60 (คาเฉลี่ยจากการทดลองใชตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 84.36 สูงสุดรอยละ 100 ต่ำสุดรอยละ 48) 

วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี            
ที่มา/ Reference โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดเปรียบเทียบดานพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุน กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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หมวด SI: Infection control system (I)  

ประเภท SI01 Ventilator associated pneumonia (VAP) 

หมวดตัวช้ีวัด Infection control system 

ประเภทตัวช้ีวัด Ventilator-associated pneumonia (VAP) 
รหัสตัวช้ีวัด SI0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ (ภาพรวม) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) VAP: Rate of ventilator-associated pneumonia (All) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

การติดเช้ือปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจสำหรับผูปวยในจากทุกหอผูปวย โดยนับ
รวมผู ปวยทั ้งที ่อยู ในและนอกหอง ICU (Ventilator-associated pneumonia: VAP)

หมายถึง ภาวะปอดอักเสบท่ีเกิดข้ึนใหมในผูปวยท่ีใสทอชวยหายใจและใชเคร่ืองชวยหายใจ  
โดยเกิดหลังจากผูปวยใชเครื่องชวยหายใจมากกวา 2 วันปฏิทิน (วันแรกที่ใสเครื่องชวย
หายใจนับเปน 1 วันปฏิทิน) หรือหลังจากถอดเครื่องชวยหายใจภายใน 2 วันปฏิทิน (the 

ventilator was in place on the date of event or the day before) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยท่ีใสเครื่องชวยหายใจ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจท้ังหมด 
ตัวหาร b = จำนวนวันนอนผูปวยในท่ีใชเครื่องชวยหายใจท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 

ตัวหาร  -  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000 วันนอนผูปวยในที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * Definition CDC 2014 
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

2012http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/progress-report/hai-progress-report.pdf 

รายงานผลการศึกษาในหอผูปวยสามัญ อายุรศาสตร รพ.ศริิราช 
http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(10)00987-9/abstract 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558): ปรับเวลาหลังจากถอดเครื่องชวยหายใจภายใน 48 เปน 

24 ช่ัวโมง ตาม US-CDC 

ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2561): ปรับเวลาหลังจากถอดเครื่องชวยหายใจภายใน 24 เปน 
48 ช่ัวโมง ตามการทบทวนนิยามท่ีเสนอโดย สภาการพยาบาล (Thailand Nursing and 

Midwifery Council) 

ปรับปรุงครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามจาก “48 ช่ัวโมง” เปน “2 วันปฏิทิน” 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Infection control system 

ประเภทตัวช้ีวัด Ventilator-associated pneumonia (VAP) 
รหัสตัวช้ีวัด SI0102 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ ของผูปวยที่นอนรักษาใน ICU 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) VAP: Rate of ventilator-associated pneumonia in ICU 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การติดเชื ้อปอดอักเสบจากการใชเครื ่องชวยหายใจสำหรับผู ปวยที ่ร ักษาในหอง ICU  
(Ventilator-associated pneumonia: VAP) (in ICU) หมายถึง ภาวะปอดอักเสบที่เกิดขึ้นใหมใน
ผูปวยที่รักษาในหอง ICU ที่ใสทอชวยหายใจและใชเครื่องชวยหายใจ โดยเกิดหลังจากผูปวยใช
เครื่องชวยหายใจมากกวา 2 วันปฏิทิน (วันแรกที่ใสเครื่องชวยหายใจนับเปน 1 วันปฏิทิน) หรือ
หลังจากถอดเครื่องชวยหายใจภายใน 2 วันปฏิทิน (the ventilator was in place on the date of 

event or the day before) (หากโรงพยาบาล มีหลาย ICU ใหรวมยอดจากทุก ICU) 

2. ไอ ซี ยู คือ หอผูปวยจำเพาะที่ใหการดูแลรักษาผูปวยวิกฤตที่มีโรคหรือการบาดเจ็บรุนแรงจน
อาจเสียชีวิต โดยการรักษาเหตุของโรคและการรักษาประคับประคองเพื่อรอใหอวัยวะที่เสื่อมสภาพ
กลับฟนมาทำงาน รวมกับการติดตามเฝาระวังโดยบุคลากรและการใชเคร่ืองมือตางๆ อยางใกลชิด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยท่ีใสเครื่องชวยหายใจ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจของผูปวยใน ICU 

ทั้งหมด 
ตัวหาร b = จำนวนวันนอนผูปวยในท่ีรักษาในหอง ICU ที่ใชเครื่องชวยหายใจท้ังหมดในชวงเวลา

เดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 

ตัวหาร  -  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000 วันนอนผูปวยในท่ีใชเครื่องชวยหายใจ 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * Definition CDC 2014 
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

2012 http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/progress-report/hai-progress-report.pdf 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558): ปรับเวลาหลังจากถอดเครื่องชวยหายใจภายใน 48 เปน 

24 ช่ัวโมง ตาม US-CDC และเพิม่นิยามของหอง ICU 
ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2561): ปรับเวลาหลังจากถอดเครื่องชวยหายใจภายใน 24 เปน 
48 ช่ัวโมง ตามการทบทวนนิยามท่ีเสนอโดย สภาการพยาบาล (Thailand nursing and 

midwifery council) 

ปรับปรุงครั้งที่ 3 (ตลุาคม 2564): ปรบันิยามจาก “48 ช่ัวโมง” เปน “2 วนัปฏิทิน” 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Infection control system 

ประเภทตัวช้ีวัด Ventilator-associated pneumonia (VAP) 
รหัสตัวช้ีวัด SI0103 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ ของผูปวยที่นอนรักษานอก ICU 

ของโรงพยาบาล 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) VAP: Rate of Ventilator-associated pneumonia outside ICU 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ ของผูปวยที่อยูนอกหอง ICU (VAP 

outside ICU) โดยนับเฉพาะผูปวยที่รักษาอยูนอกหอง ICU หมายถึง ภาวะปอดอกเสบท่ี
เกิดขึ้นใหมในผูปวยที่รักษาอยูนอกหอง ICU ทั้งหมดที่ใสทอชวยหายใจและใชเครื่องชวย
หายใจ โดยเกิดหลังจากผูปวยใชเครื ่องชวยหายใจมากกวา 2 วันปฏิทิน (วันแรกที่ใส
เครื่องชวยหายใจนับเปน 1 วันปฏิทิน) หรือหลังจากถอดเครื่องชวยหายใจภายใน 2 วัน
ปฏิทิน (the ventilator was in place on the date of event or the day before) 

2. ไอ ซี ยู คือ หอผูปวยจำเพาะที่ใหการดูแลรักษาผูปวยวิกฤตที่มีโรคหรือการบาดเจ็บ
รุนแรงจนอาจเสียชีวิต โดยการรักษาเหตุของโรคและการรักษาประคับประคองเพื่อรอให
อวัยวะที่เสื่อมสภาพกลับฟนมาทำงาน รวมกับการติดตามเฝาระวังโดยบุคลากรและการใช
เครื่องมือตางๆ อยางใกลชิด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยท่ีใสเครื่องชวยหายใจ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจของผูปวยที่รักษาอยู
นอกหอง ICU ทั้งหมด 

ตัวหาร b = จำนวนวันนอนผูปวยในท่ีรักษาอยูนอกหอง ICU ที่ใชเครื่องชวยหายใจท้ังหมดใน
ชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 

ตัวหาร  -  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000 วันนอนผูปวยในที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * Definition CDC 2014 
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สมาคมโรคติดเช้ือแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2561): ปรับเวลาหลังจากถอดเครื่องชวยหายใจภายใน 24 เปน 

48 ช่ัวโมง ตามการทบทวนนิยามท่ีเสนอโดย สภาการพยาบาล (Thailand Nursing and 

Midwifery Council) 

ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามจาก “48 ช่ัวโมง” เปน “2 วันปฏิทิน” 

หมายเหต ุ  
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ประเภท SI02 Blood stream infection (BSI) 

หมวดตัวช้ีวัด Infection control system 

ประเภทตัวช้ีวัด Blood stream infection (BSI) 
รหัสตัวช้ีวัด SI0201 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดสวนกลาง (ภาพรวม) 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) BSI: Rate of CABSI (All) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

เปนการติดเชื ้อในกระแสเลือดหลังจากใสสายสวนหลอดเลือดสวนกลางมากกวา 2 วัน 
ปฏิทิน (วันแรกท่ีใสนับเปนวันท่ี 1 วันปฏิทิน) และเมื่อถอดสายสวนหลอดเลือดออกภายใน 
1 วันปฏิทิน  (*in place on the date of event or the day before) ของผูปวยในจาก
ทุกหอผูปวยโดยนับรวมผูปวยท้ังท่ีอยูในและนอกหอง ICU 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธของการดูแลผูปวยที่ใสสายสวนหลอดเลือดสวนกลาง 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือในกระแสเลือดในผูปวยใสสาย central line ทั้งหมด 

ตัวหาร b = จำนวนวันรวมที่ผูปวยใสสาย central line ทั้งหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000วันท่ีคาสายสวนหลอดเลือดสวนกลาง 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I ,CDC, January 2014, NSW health 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับเวลาหลังจากถอดสายสวนหลอดเลือดออกภายใน 48 เปน 24 ช่ัวโมง ตาม US-CDC 

ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามจาก “48 ช่ัวโมง” เปน “2 วันปฏิทิน” 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Infection control system 

ประเภทตัวช้ีวัด Blood stream infection (BSI) 
รหัสตัวช้ีวัด SI0202 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดสวนกลาง ของผูปวยท่ีนอน

รักษาใน ICU 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) BSI: Rate of CABSI in ICU 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดหลังจากใสสายสวนหลอดเลือดสวนกลางมากกวา 2 วัน 
ปฏิทิน (วันแรกท่ีใสนับเปนวันท่ี 1 วันปฏิทิน) และเมื่อถอดสายสวนหลอดเลือดออกภายใน 
1 วันปฏิทิน (* in place on the date of event or the day before) สำหรับผูปวยที่
รักษาในหอง ICU (หากโรงพยาบาล มีหลาย ICU ใหรวมยอดจากทุก ICU) 

2. ไอ ซี ยู คือ หอผูปวยจำเพาะที่ใหการดูแลรักษาผูปวยวิกฤตที่มีโรคหรือการบาดเจ็บ
รุนแรงจนอาจเสียชีวิต โดยการรักษาเหตุของโรคและการรักษาประคับประคองเพื่อรอให
อวัยวะที่เสื่อมสภาพกลับฟนมาทำงาน รวมกับการติดตามเฝาระวังโดยบุคลากรและการใช
เครื่องมือตางๆ อยางใกลชิด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธของการดูแลผูปวยที่ใสสายสวนหลอดเลือดสวนกลางขณะนอนใน ICU 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือในกระแสเลือดในผูปวยใสสาย central line ของผูปวยท่ี
นอนใน ICU 

ตัวหาร b = จำนวนวันรวมที่ผูปวยใน ICUที่ใสสาย central line 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000 วันท่ีคาสายสวนหลอดเลือดสวนกลาง 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I, CDC, January 2014 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2558): ปรับเวลาหลังจากถอดสายสวนหลอดเลือดออกภายใน 

48 เปน 24 ช่ัวโมง ตาม US-CDC และเพิ่มนิยามของหอง ไอ ซี ยู (ICU) 
ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามจาก “48 ช่ัวโมง” เปน “2 วันปฏิทิน” 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Infection control system 

ประเภทตัวช้ีวัด Blood stream infection (BSI) 
รหัสตัวช้ีวัด SI0203 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดสวนกลาง ของผูปวยท่ีนอน

รักษานอก ICU ของโรงพยาบาล 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) BSI: Rate of CABSI outside ICU 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดหลังจากใสสายสวนหลอดเลือดสวนกลางมากกวา 2 วัน
ปฏิทิน (วันแรกท่ีใสนับเปนวันท่ี 1 วันปฏิทิน) และเมื่อถอดสายสวนหลอดเลือดออกภายใน 
1 วันปฏิทิน (*in place on the date of event or the day before)โดยนับเฉพาะผูปวย
ที่รักษานอกหอง ICU ทัง้หมด 

2. ไอ ซี ยู คือ หอผูปวยจำเพาะที่ใหการดูแลรักษาผูปวยวิกฤตที่มีโรคหรือการบาดเจ็บ
รุนแรงจนอาจเสียชีวิต โดยการรักษาเหตุของโรคและการรักษาประคับประคองเพื่อรอให
อวัยวะที่เสื่อมสภาพกลับฟนมาทำงาน รวมกับการติดตามเฝาระวังโดยบุคลากร และการใช
เครื่องมือตางๆ อยางใกลชิด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธของการดูแลผูปวยที่ใสสายสวนหลอดเลือดสวนกลาง 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือในกระแสเลือดในผูปวยใสสาย central ine ของผูปวยท่ี
นอนนอกICU 

ตัวหาร b = จำนวนวันรวมที่ผูปวยนอกICU ที่ใสสาย central line 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000 วันท่ีคาสายสวนหลอดเลือดสวนกลาง 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามจาก “48 ช่ัวโมง” เปน “2 วันปฏิทิน” 

หมายเหต ุ  
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ประเภท SI03 Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) 
หมวดตัวช้ีวัด Infection control system 

ประเภทตัวช้ีวัด Catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) 
รหัสตัวช้ีวัด SI0301 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะจากการคาสายสวนปสสาวะ (ภาพรวม) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) CAUTI: Rate of CAUTI (All) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

เปนการตดิเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ (นับเฉพาะชนิดท่ีมีอาการ ไมนับการติดเชื้อที่ไมมี
อาการ (Asymptomatic bacteriuria) แตมีการติดเช้ือในเลือด โดยเช้ือในเลือดเปนชนิด
เดียวกับท่ีพบในปสสาวะ) อันเปนผลมาจากการคาสายสวนปสสาวะเกิน 2 วันปฏิทิน (วัน
แรกที่ใสนับเปนวันที่ 1 วันปฏิทิน)  และหลังเอาสายสวนปสสาวะออกภายใน 2 วันปฏิทิน 
(*in place on the date of event or the day before) ของผูปวยใน จากทุกหอผูปวย
โดยนับรวมผูปวยท้ังที่อยูใน และนอกหอง ICU 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธของการดูแลผูปวยที่ใสสายสวนปสสาวะ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือระบบทางเดินปสสาวะจากการคาสายสวนปสสาวะท้ังหมด 

ตัวหาร b = จำนวนวันรวมที่ผูปวยคาสายสวนปสสาวะท้ังหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 

ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000 วันท่ีคาสายสวนปสสาวะ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I ,CDC, NHSN, January 2014 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558): ปรับเวลาหลังจากถอดสายสวนปสสาวะออกภายใน 48 

เปน 24 ช่ัวโมง ตาม US-CDC 

ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2561): ปรับเวลาหลังจากถอดสายสวนปสสาวะออกภายใน 24 
เปน 48 ช่ัวโมง ตามการทบทวนนิยามท่ีเสนอโดย สภาการพยาบาล (Thailand nursing 

and midwifery council) 

ปรับปรุงครั้งท่ี 3 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามจาก “48 ช่ัวโมง” เปน “2 วันปฏิทิน” 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Infection control system 

ประเภทตัวช้ีวัด Catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) 
รหัสตัวช้ีวัด SI0302 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะจากการคาสายสวนปสสาวะ ของผูปวยท่ีนอนรักษา

ใน ICU 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) CAUTI: Rate of CAUTI in ICU 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การติดเชื้อของผูปวยในระบบทางเดินปสสาวะ (นับเฉพาะชนิดที่มีอาการ ไมนับการติด
เชื้อที่ไมมีอาการ (asymptomatic bacteriuria) แตมีการติดเชื้อในเลือดโดยเชื้อในเลือด
เปนชนิดเดียวกับที่พบในปสสาวะ) อันเปนผลมาจากการคาสายสวนปสสาวะเกิน 2 วัน 
ปฏิทิน (วันแรกที่ใสนับเปนวันที่ 1 วันปฏิทิน)  และหลังเอาสายสวนปสสาวะออกภายใน 2 
วันปฏิทิน  (*in place on the date of event or the day before) สำหรับผู ปวยที่
รักษาในหอง ICU (หากโรงพยาบาลมีหลาย ICU ใหรวมยอดจากทุก ICU) 
2. ไอ ซี ยู คือ หอผูปวยจำเพาะที่ใหการดูแลรักษาผูปวยวิกฤตที่มีโรคหรือการบาดเจ็บ
รุนแรงจนอาจเสียชีวิต โดยการรักษาเหตุของโรคและการรักษาประคับประคองเพื่อรอให
อวัยวะที่เสื่อมสภาพกลับฟนมาทำงาน รวมกับการติดตามเฝาระวังโดยบุคลากรและการใช
เครื่องมือตางๆ อยางใกลชิด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธของการดูแลผูปวยที่ใสสายสวนปสสาวะขณะนอนใน ICU 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือระบบทางเดินปสสาวะจากการคาสายสวนปสสาวะของ
ผูปวยท่ีนอนใน ICU 

ตัวหาร b = จำนวนวันรวมที่ผูปวยใน ICU ที่คาสายสวนปสสาวะท้ังหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000 วันท่ีคาสายสวนปสสาวะ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I , CDC , NHSN, January 2014 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2558): ปรับเวลาหลังเอาสายสวนปสสาวะออกภายใน 48 เปน 

24 ช่ัวโมง ตาม US-CDC และเพิม่นิยามของหอง ICU 

ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2561): ปรับเวลาหลังเอาสายสวนปสสาวะออกภายใน 24 เปน 
48 ช่ัวโมง ตามการทบทวนนิยามท่ีเสนอโดย สภาการพยาบาล (Thailand nursing and 

midwifery council) 

ปรับปรุงครั้งท่ี 3 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามจาก “48 ช่ัวโมง” เปน “2 วันปฏิทิน” 

หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Infection control system 

ประเภทตัวช้ีวัด Catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) 
รหัสตัวช้ีวัด SI0303 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะจากการคาสายสวนปสสาวะ ของผูปวยท่ีนอนรักษา

นอก ICU ของโรงพยาบาล 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) CAUTI: Rate of CAUTI outside ICU 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การติดเชื้อของผูปวยในระบบทางเดินปสสาวะ(นับเฉพาะชนิดที่มีอาการ ไมนับการติด
เชื้อที่ไมมีอาการ (asymptomatic bacteriuria) แตมีการติดเชื้อในเลือดโดยเชื้อในเลือด
เปนชนิดเดียวกับที่พบในปสสาวะ) อันเปนผลมาจากการคาสายสวนปสสาวะเกิน 2 วัน
ปฏิทิน (วันแรกที่ใสนับเปนวันที่ 1 วันปฏิทิน)  และหลังเอาสายสวนปสสาวะออกภายใน 2 
วันปฏิทิน (*in place on the date of event or the day before) เฉพาะผูปวยท่ีรักษา
นอกหอง ICU 

2. ไอ ซี ยู คือ หอผูปวยจำเพาะที่ใหการดูแลรักษาผูปวยวิกฤตที่มีโรคหรือการบาดเจ็บ
รุนแรงจนอาจเสียชีวิต โดยการรักษาเหตุของโรคและการรักษาประคับประคองเพื่อรอให
อวัยวะที่เสื่อมสภาพกลับฟนมาทำงาน รวมกับการติดตามเฝาระวังโดยบุคลากรและการใช
เครื่องมือตางๆ อยางใกลชิด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธของการดูแลผูปวยที่ใสสายสวนปสสาวะ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการติดเช้ือระบบทางเดินปสสาวะจากการคาสายสวนปสสาวะของ
ผูปวยท่ีนอนนอกหอง ICU 

ตัวหาร b = จำนวนวันรวมที่ผูปวยนอกหอง ICU ที่คาสายสวนปสสาวะทั้งหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ตอ 1,000 วันท่ีคาสายสวนปสสาวะ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 
เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2561): ปรับเวลาหลังเอาสายสวนปสสาวะออกภายใน 24 เปน 

48 ช่ัวโมง ตามการทบทวนนิยามท่ีเสนอโดย สภาการพยาบาล (Thailand nursing and 

midwifery council) 

ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2564): ปรับนิยามจาก “48 ช่ัวโมง” เปน “2 วันปฏิทิน” 

หมายเหต ุ  
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หมวด SL: Laboratory system (L) 

ประเภท SL01 Blood bank 

หมวดตัวช้ีวัด Laboratory system 

ประเภทตัวช้ีวัด Blood bank 
รหัสตัวช้ีวัด SL0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราสวนการขอใชโลหิตตอการใชโลหิตจริงในกลุมผูปวยผาตัดประเภทตาง ๆ 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Crossmatch-to-Transfusion ratios (C:T) in elective surgery cases 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราสวนการขอใชโลหิตตอการใชโลหิตจริงในกลุมผูปวยผาตัดประเภทตาง ๆ หมายถึง 
อัตราสวนของ จำนวนโลหิตท่ีทำการ crossmatch ตอ จำนวนโลหิตท่ีถูกนำไป transfused 

ในเดือนที่ทำการเก็บขอมูล 

2. การขอใชโลหิตมากเกินความจำเปน หมายถึง อัตราสวนของการขอใชโลหิตท่ีมีคา  
C : T มากกวา 2.5:1 

3. อัตราสวนการขอใชโลหิตตอการใชโลหิตจริง ในกลุมผูปวยผาตัดประเภทตาง ๆ  ชวยสะทอน
ผลลัพธในการพัฒนาประสิทธิภาพของการขอใชโลหิต ลดการขอใชโลหิตอยางไมจำเปน, มีโลหิต
สำรองหมุนเวียนใชเพียงพอ, ลดการท้ิงโลหิตจากสาเหตุหมดอายุ, และ ลด Workload 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพของการขอใชโลหิต 

สูตรในการคำนวณ C:T ratio = a/b 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวน units ของโลหิตท่ีทำการ crossmatch ในเดือนที่ทำการเก็บขอมลูในกลุม
ผูปวยผาตัดประเภทตาง ๆ 

ตัวหาร b = จำนวน units ของโลหิตท่ีถูกนำไป transfused ในเดือนที่ทำการเก็บขอมลูในกลุม
ผูปวยผาตัดประเภทตาง ๆ 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด อัตราสวน 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * BMC Health Services Research/2019 
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ศูนยบริการโลหติ สภากาชาดไทย/อางอิงจาก 1) Zewdie K, Genetu A, Mekonnen Y, 

Worku T, Sahlu A and Gulilalt D. Efficiency of blood utilization in elective surgical 

patients. BMC Health Services Research; (2019) 19:804. 

2) Boral L, Henry J. The type and screen: a safe alternative and supplement in selected 

surgical procedures. Transfusion. 1977;17(2):163–8. 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1ตุลาคม 2559 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2564 

เหตุผลของการปรับปรุง  

หมายเหต ุ  
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หมวด SH: Human resource system (H) 

ประเภท SH01 Human resource management (HRM) 

หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource management (HRM) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการลาออกของบุคลากร 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRM: Turnover tate  

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การลาออกของบุคลากร หมายถึง การที่บุคลากร (รวมทุกประเภททุกตำแหนง) ของ
องคกรลาออกโดยสมัครใจ ไมนับกลุมที่ใหออก , ไลออก, ปลดออก, เกษียณอายุ, เขา
โครงการเกษียณกอนอายุ, ถึงแกกรรม และโอน ยาย 

2. คาเฉลี่ยของจำนวนบุคลากรที่ลาออกในรอบปงบประมาณ หมายถึง ผลรวมของจำนวน
บุคลากรที่ลาออกทั้งหมดในรอบปงบประมาณ หารดวย 12 

3. คาเฉลี่ยของจำนวนบุคลากร ณ วันแรกและวันสุดทายของปงบประมาณ หมายถึง 
ผลรวมของจำนวนบุคลากรที่คงอยูณ วันแรกและวันสุดทายของปงบประมาณ หารดวย 2 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลขององคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = คาเฉลี่ยของจำนวนบุคลากรที่ลาออกในรอบปงบประมาณ 

ตัวหาร b = คาเฉลี่ยของจำนวนบุคลากร ณ วันแรก และวันสุดทายของปงบประมาณเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource management (HRM) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0102 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละบุคลากรที่บาดเจ็บจากการทำงาน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRM: Percent of employee work-related Injury 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. บุคลากร (employee) หมายถึง บุคลากรผูปฏิบัติงานภายใตการจางงานหรือภายใตการ
ดูแลขององคกรโดยตรง  
2. การบาดเจ็บจากการทำงาน (work-related injury) หมายถึง การบาดเจ็บที่เกิดจาก
อุบัติเหตุที ่มีเหตุการณเกิดที่ชัดเจน มีกลไกการเกิดที ่ชัดเจน เชน เข็มทิ ่มตำ สะดุด 
เครื่องจักรหนีบ ของหลนทับกอใหเกิดการบาดเจ็บโดยตรงที่กระดูก กลามเนื้อ เอ็น หลอด
เลือด หรือเสนประสาท 

3. จำนวนบุคลากรเฉลี่ยปงบประมาณ หมายถึง ผลรวมของจำนวนบุคลากรที่คงอยู ณ วัน
แรกและวันสุดทายของปงบประมาณ หารดวย 2 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อเฝาระวังการบาดเจ็บจากการทำงานในบุคลากร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการบาดเจ็บจากการทำงาน 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรเฉลี่ยปงบประมาณ 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ จำนวนผูเขาฝกงาน/นักศึกษาแบงเปนหลายชั้นป กิจกรรมที่มอบหมาย อาจไมไดเขามามี

สวนในการดูแลผูปวยทั้งหมด และการติดตามผลการวินิจฉัยวามีภาวะโรคจากการฝกงาน 
อาจไมไดแสดงผลในชวงเวลาที่อยูในความดูแล เปนไปไดยากการแยกกลุมเพื่อวิเคราะห
นาจะสะทอนคุณภาพมากกวา และบางมหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บขอมูลแยกจากกัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource management (HRM) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0103 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละบคุลากรที่เจ็บปวยจากการทำงาน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRM: Percent of employee work-related Illness 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. บุคลากร (employee) หมายถึง บุคลากรผูปฏิบัติงานภายใตการจางงานหรือภายใตการ
ดูแลขององคกรโดยตรง  
2. การเจ็บปวยจากการทำงาน (work-related illness) หมายถึง การเจ็บปวยที่เกิดจาก
การสัมผัสสิ่งที่เปนอันตรายในการทำงาน (แสง เสียง รังสี ความสั่นสะเทือน ความรอน 
สารเคมี ยาเคมีบำบัด เชื้อโรค ฝุนละอองตางๆ) รวมถึง การเจ็บปวยซึ่งไมไดเกิดโดยตรงจาก
การทำงาน แตการทำงานทำใหการเจ็บปวยเปนมากขึ้น ไดแก ปวดหลัง และความเครียด
จากงาน 

3. จำนวนบุคลากรเฉลี่ยปงบประมาณ หมายถึง ผลรวมของจำนวนบุคลากรที่คงอยู ณ วัน
แรกและวันสุดทายของปงบประมาณ หารดวย 2 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อเฝาระวังการเจ็บปวยจากการทำงานในบุคลากร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของการเจ็บปวยจากการทำงาน 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรเฉลี่ยปงบประมาณ 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ จำนวนผูเขาฝกงาน/นักศึกษาแบงเปนหลายชั้นป กิจกรรมที่มอบหมาย อาจไมไดเขามามี

สวนในการดูแลผูปวยทั้งหมด และการติดตามผลการวินิจฉัยวามีภาวะโรคจากการฝกงาน 
อาจไมไดแสดงผลในชวงเวลาที่อยูในความดูแล เปนไปไดยากการแยกกลุมเพื่อวิเคราะห
นาจะสะทอนคุณภาพมากกวาและบางมหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บขอมูลแยกจากกัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource management (HRM) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0104 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการลาออก ของแพทย/ทันตแพทย 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRM: Turnover rate of physician and dentist 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

คำนวณในกลุมทีล่าออกโดยสมัครใจ ไมนับกลุมที่ใหออก ไลออก ปลดออก เกษียณอายุ เขา
โครงการเกษียณกอนอายุ ถึงแกกรรม และโอน ยาย โดยแยกเปนกลุมวิชาชีพและไมใช
วิชาชีพ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลขององคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนแพทย/ทันตแพทยท่ีลาออกในแตละไตรมาส 

ตัวหาร b = จำนวนแพทย/ทันตแพทยท้ังหมด ณ วันสุดทายของไตรมาสน้ัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 

ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource management (HRM) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0105 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการลาออก ของพยาบาลวิชาชีพ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRM: Turnover rate of nurses 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

คำนวณในกลุมทีล่าออกโดยสมัครใจ ไมนับกลุมที่ใหออก ไลออก ปลดออก เกษียณอายุ เขา
โครงการเกษียณกอนอายุ ถึงแกกรรม และโอน ยาย โดยแยกเปนกลุมวิชาชีพและไมใช
วิชาชีพ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลขององคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนพยาบาลวิชาชีพท่ีลาออกในแตละไตรมาส 

ตัวหาร b = จำนวนพยาบาลวิชาชีพท้ังหมด ณ วันสดุทายของไตรมาสน้ัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource management (HRM) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0106 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการลาออก ของบุคลากรสาย allied health 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRM: Turnover rate of allied health personnel 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. บุคลากรสาย allied health หมายถึง บุคลากรในกลุมสัมผสัผูปวยโดยตรง (ยกเวน 
แพทย/ ทันตแพทย/ พยาบาลวิชาชีพ) และไมใชบุคลากรสายสนบัสนุน (back office) 
2. บุคลากรกลุมสมัผสัผูปวยโดยตรง ไดแก แพทย, ทันตแพทย, พยาบาลวิชาชีพ,  

ผดุงครรภวิชาชีพ, เภสัชกร, ผูชวยแพทย, จนท.ดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม,  

นักกายภาพบำบัด, โภชนากร, นักเวชศาสตรสื่อความหมาย, นักทัศนมาตรวิชาชีพ,  

นักอาชีวบำบัด, เจาหนาท่ีเทคนิคพยาธิวิทยาและหองปฏิบตัิการ, ผูชวยเภสัชกร,  
จนท.อุปกรณการแพทยเทียม, พนักงานการพยาบาล, ผูชวยทันตแพทย, เจาหนาท่ีเวช
ระเบียนและขอมลูสุขภาพ, เจาหนาท่ีสุขภาพชุมชน, ชางประกอบแวนตา,  
ผูชวยนักกายภาพบำบัด, ผูตรวจสอบดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม, ผูปฏิบตัิงานดาน
รถพยาบาล, เจาหนาท่ีจายกลาง เวชภัณฑกลาง 
3. คำนวณในกลุมที่ลาออกโดยสมัครใจ ไมนับกลุมที่ใหออก ไลออก ปลดออก เกษียณอายุ 
เขาโครงการเกษียณกอนอายุ ถึงแกกรรม และโอน ยาย โดยแยกเปนกลุมวิชาชีพ 

และไมใชวิชาชีพ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลขององคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนบุคลากรสาย allied health ที่ลาออกในแตละไตรมาส 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรสาย allied health ทั้งหมด ณ วันสุดทายของไตรมาสน้ัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource management (HRM) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0107 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการลาออก ของบุคลากรสายสนับสนุน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRM : Turnover rate of back office personnel 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. บุคลากรสายสนับสนุน (back office) หมายถึง บุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรง 
ไดแก นักบริหารดานบริการสุขภาพ, นักวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต, นักสงัคมสงเคราะห  
ผูใหคำปรึกษา, เจาหนาทีด่านบรหิาร ธุรการ คลัง บุคคล ตลาด พัสดุ กฎหมาย ประกัน
คุณภาพ, เจาหนาทีส่ารสนเทศ, เจาหนาทีว่ิเทศสัมพันธ ประชาสมัพันธ ผูรับบริการสมัพันธ, 
เจาหนาท่ีงานสวนและสนาม, เจาหนาท่ีดูแลความสะอาดอาคารและหองสุขา, ผูชวยงานใน
โรงครัว, ชางไม, ชางประปา, ชางระบบปรับอากาศและความเย็น, ชางทาสี, ชางเช่ือม,  

ชางกลและเครื่องจักร, ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, เจาหนาทีง่านตัด-เย็บ 
2. คำนวณในกลุมที่ลาออกโดยสมคัรใจ ไมนับกลุมที่ใหออก ไลออก ปลดออก เกษียณอายุ 
เขาโครงการเกษียณกอนอายุ ถึงแกกรรม และโอน ยาย โดยแยกเปนกลุมวิชาชีพและไมใช
วิชาชีพ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิผลขององคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีลาออกในแตละไตรมาส 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรสายสนับสนนุท้ังหมด ณ วันสดุทายของไตรมาสน้ัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 3 เดือน (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท SH02 Human Resource Development (HRD) 

หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0201 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของแพทย/ทันตแพทย (ระดับ 4-5) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Percent of physician/dentist satisfaction (level 4-5) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. โดยใชแบบสอบถามตามบริบทของแตละองคกร แตกำหนดใหใชเฉพาะขอคำถาม  
“ทานมีความพึงพอใจตอองคกร โดยรวม ในระดับใด” 

2. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจตอองคกรที่ระบุไวในแตละขอ
คำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับจากนอยท่ีสุดไปถึงมากที่สุด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนแพทย/ทันตแพทย ที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ 4-5 

ตัวหาร b = จำนวนแพทย/ทันตแพทย ที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถาบัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0202 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ (ระดับ 4-5) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Percent of nurse satisfaction (level 4-5) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. โดยใชแบบสอบถามตามบริบทของแตละองคกร แตกำหนดใหใชเฉพาะขอคำถาม  
“ทานมีความพึงพอใจตอองคกร โดยรวม ในระดับใด” 

2. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจตอองคกรท่ีระบไุวในแตละขอ
คำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน5ระดับจากนอยที่สุดไปถึงมากที่สุด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนพยาบาลวิชาชีพท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ 4-5 

ตัวหาร b = จำนวนพยาบาลวิชาชีพท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถาบัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0203  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของบุคลากรสาย Allied Health 

(ระดับ 4-5) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Percent of allied health personel satisfaction (level 4-5) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. โดยใชแบบสอบถามตามบริบทของแตละองคกร แตกำหนดใหใชเฉพาะขอคำถาม 

“ทานมีความพึงพอใจตอองคกร โดยรวม ในระดับใด” 

2. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจตอองคกรที่ระบไุวในแตละขอ
คำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับจากนอยท่ีสุดไปถงึมากท่ีสุด 

3. บุคลากรสาย allied health หมายถึง บุคลากรในกลุมสัมผสัผูปวยโดยตรง (ยกเวน 
แพทย/ ทันตแพทย/ พยาบาลวิชาชีพ) และไมใชบุคลากรสายสนบัสนุน (back office) 
4. บุคลากรกลุมสมัผสัผูปวยโดยตรง ไดแก แพทย, ทันตแพทย, พยาบาลวิชาชีพ, ผดุงครรภ
วิชาชีพ, เภสัชกร, ผูชวยแพทย, เจาหนาท่ีดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม,  

นักกายภาพบำบัด, โภชนากร, นักเวชศาสตรสื่อความหมาย, นักทัศนมาตรวิชาชีพ,  

นักอาชีวบำบัด, เจาหนาท่ีเทคนิคพยาธิวิทยาและหองปฏิบตัิการ, ผูชวยเภสัชกร, เจาหนาที่
อุปกรณการแพทยเทียม, พนักงานการพยาบาล, ผูชวยทันตแพทย, เจาหนาท่ีเวชระเบียน
และขอมลูสุขภาพ, เจาหนาท่ีสุขภาพชุมชน, ชางประกอบแวนตา, ผูชวยนักกายภาพบำบัด, 

ผูตรวจสอบดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม, ผูปฏิบตัิงานดานรถพยาบาล, เจาหนาทีจ่าย
กลาง เวชภัณฑกลาง 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนบุคลากรสาย allied health ที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจใน

ระดับ 4-5 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรสาย allied health ที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถาบัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0204 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) สัดสวนช่ัวโมงการฝกอบรมตอคนตอปของแพทย/ ทันตแพทย 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Training hour per person per year of physician/dentist 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การฝกอบรมที่นับจำนวนช่ัวโมง ไดแก ศึกษา, ฝกอบรม, ปฏิบัติงานวิจัย (ท่ีระยะเวลา   
ไมเกิน 3 เดือน), ดูงาน, การใหบรกิารทางวิชาการ, ประชุม, ประชุมและเปนวิทยากร, 
ประชุมและเสนอผลงาน, อบรม, สัมมนา ที่มีกำหนดการประชุมและ/ หรือชวงเวลาเริ่มตน-
สิ้นสุดที่ชัดเจน  
   1.1 กรณีไปเปนวิทยากรโดยไมเขารวมประชุม จะนับช่ัวโมงจริงเฉพาะชวงเวลาท่ีเปน
วิทยากรเทาน้ัน  
   1.2 กรณีไปเปนวิทยากรและเขารวมประชุม, กรณีประชุมและเสนอผลงาน จะนับช่ัวโมง
รวมเปนประชุม 

2. การฝกอบรมทีไ่มนับจำนวนช่ัวโมง ไดแก การไปปฏบิัติงานตามภาระงานบริหารหรือที่
ไดรับมอบหมายดานการบริหาร (ไปราชการ) 
3. จำนวนช่ัวโมงอบรม 1 วัน =6 ช่ัวโมง (ไมคิดชวงเวลาพักทานอาหารกลางวัน)  
1 เดือน =23 วันทำการ (กรณีไมมกีำหนดการอบรมจะไมคดิวันเสาร/อาทิตย ตาม
มาตรฐานการคดิเวลาทำงาน) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธความการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และความรูของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนช่ัวโมงของแพทย/ ทันตแพทยที่ไดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะตามสายวิชาชีพ
ของตน 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรสายแพทย/ทนัตแพทยทั้งหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด ช่ัวโมง 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0205  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) สัดสวนช่ัวโมงการฝกอบรมตอคนตอปของพยาบาลวิชาชีพ 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Training hour per person per year of nurse 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การฝกอบรมที่นับจำนวนช่ัวโมง ไดแก ศึกษา, ฝกอบรม, ปฏิบัติงานวิจัย (ท่ีระยะเวลา   
ไมเกิน 3 เดือน), ดูงาน, การใหบรกิารทางวิชาการ, ประชุม, ประชุมและเปนวิทยากร, 
ประชุมและเสนอผลงาน, อบรม, สัมมนา ที่มีกำหนดการประชุมและ/หรือชวงเวลาเริม่ตน-
สิ้นสุดที่ชัดเจน  
   1.1 กรณีไปเปนวิทยากรโดยไมเขารวมประชุม จะนับช่ัวโมงจริงเฉพาะชวงเวลาท่ีเปน
วิทยากรเทาน้ัน  
   1.2 กรณีไปเปนวิทยากรและเขารวมประชุม, กรณีประชุมและเสนอผลงาน  จะนับช่ัวโมง
รวมเปนประชุม 

2. การฝกอบรมทีไ่มนับจำนวนช่ัวโมง ไดแก การไปปฏบิัติงานตามภาระงานบริหารหรือที่
ไดรับมอบหมายดานการบริหาร (ไปราชการ) 
3. จำนวนช่ัวโมงอบรม 1 วัน =6 ช่ัวโมง (ไมคิดชวงเวลาพักทานอาหารกลางวัน)  
1 เดือน =23 วันทำการ (กรณีไมมกีำหนดการอบรมจะไมคดิวันเสาร/อาทิตย ตาม
มาตรฐานการคิดเวลาทำงาน) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธความการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และความรูของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนช่ัวโมงของพยาบาลวิชาชีพที่ไดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามสายวิชาชีพของ
ตน 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพท้ังหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด ช่ัวโมง 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0206 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของแพทย/ทันตแพทย (คาเฉลี่ย) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Percent of physician/dentist satisfaction (average) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. โดยใชแบบสอบถามตามบริบทของแตละองคกร แตกำหนดใหใชเฉพาะขอคำถาม  
“ทานมีความพึงพอใจตอองคกร โดยรวม ในระดับใด” 

2. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจตอองคกรที่ระบุไวในแตละขอ
คำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับจากนอยท่ีสุดไปถึงมากที่สุด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = ผลรวมคะแนนระดับความพึงพอใจของแพทย/ทันตแพทย ที่ตอบแบบสอบถาม 

ตัวหาร b = คะแนนเต็มระดับความพึงพอใจของแพทย/ทันตแพทย ที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถาบัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0207  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของแพทย/ทันตแพทย(ระดับ 1-2) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Percent of physician/dentist satisfaction (level 1-2) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. โดยใชแบบสอบถามตามบริบทของแตละองคกร แตกำหนดใหใชเฉพาะขอคำถาม  
“ทานมีความพึงพอใจตอองคกร โดยรวม ในระดับใด” 

2. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจตอองคกรท่ีระบไุวในแตละขอ
คำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับจากนอยท่ีสุดไปถงึมากท่ีสุด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนแพทย/ทันตแพทยท่ีตอบแบบสอบถามมรีะดับความพึงพอใจในระดับ 1-2 

ตัวหาร b = จำนวนแพทย/ทันตแพทยท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถาบัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0208 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ (คาเฉลี่ย) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Percentage of nurse satisfaction (average) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. โดยใชแบบสอบถามตามบริบทของแตละองคกร แตกำหนดใหใชเฉพาะขอคำถาม  
“ทานมีความพึงพอใจตอองคกร โดยรวม ในระดับใด” 

2. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจตอองคกรท่ีระบไุวในแตละขอ
คำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับจากนอยท่ีสุดไปถงึมากท่ีสุด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = ผลรวมคะแนนระดับความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพท่ีตอบแบบสอบถาม 

ตัวหาร b = คะแนนเต็มระดับความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถาบัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0209 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ (ระดับ 1-2) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Percentage of nurse satisfaction (level 1-2) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. โดยใชแบบสอบถามตามบริบทของแตละองคกร แตกำหนดใหใชเฉพาะขอคำถาม  
“ทานมีความพึงพอใจตอองคกร โดยรวม ในระดับใด” 

2. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจตอองคกรท่ีระบไุวในแตละขอ
คำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับจากนอยท่ีสุดไปถงึมากท่ีสุด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนพยาบาลวิชาชีพท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ 1-2 

ตัวหาร b = จำนวนพยาบาลวิชาชีพท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถาบัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0210 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของบุคลากรสาย allied health 

(คาเฉลี่ย) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Percentage of allied health personel satisfaction (average) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. โดยใชแบบสอบถามตามบริบทของแตละองคกร แตกำหนดใหใชเฉพาะขอคำถาม  
“ทานมีความพึงพอใจตอองคกร โดยรวม ในระดับใด” 

2. ระดับความพึงพอใจหมายถึงระดับความรูสึกพึงพอใจตอองคกรที่ระบุไวในแตละขอ
คำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน5ระดับจากนอยท่ีสุดไปถึงมากที่สุด 

3. บุคลากรสาย allied health หมายถึง บุคลากรในกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง (ยกเวน 
แพทย/ ทันตแพทย/ พยาบาลวิชาชีพ) และไมใชบุคลากรสายสนับสนุน (back office) 
4. บุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง ไดแก แพทย, ทันตแพทย, พยาบาลวิชาชีพ, ผดุงครรภ
วิชาชีพ, เภสัชกร, ผูชวยแพทย, เจาหนาท่ีดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม,  

นักกายภาพบำบัด, โภชนากร, นักเวชศาสตรสื่อความหมาย, นักทัศนมาตรวิชาชีพ,  

นักอาชีวบำบัด, เจาหนาท่ีเทคนิคพยาธิวิทยาและหองปฏิบัติการ, ผูชวยเภสัชกร, เจาหนาที่
อุปกรณการแพทยเทียม, พนักงานการพยาบาล, ผูชวยทันตแพทย, เจาหนาที่เวชระเบียน
และขอมูลสุขภาพ, เจาหนาท่ีสุขภาพชุมชน, ชางประกอบแวนตา, ผูชวยนักกายภาพบำบัด,  

ผูตรวจสอบดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม, ผูปฏิบัติงานดานรถพยาบาล,  

เจาหนาท่ีจายกลาง เวชภัณฑกลาง 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = ผลรวมคะแนนระดับความพึงพอใจของบุคลากรสาย allied health ที่ตอบ

แบบสอบถาม 

ตัวหาร b = คะแนนเต็มระดับความพึงพอใจของบุคลากรสาย allied health ที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถาบัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0211 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของบุคลากรสาย allied health 

(ระดับ 1-2) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Percentage of allied health personel satisfaction (level 1-2) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. โดยใชแบบสอบถามตามบริบทของแตละองคกร แตกำหนดใหใชเฉพาะขอคำถาม  
“ทานมีความพึงพอใจตอองคกร โดยรวม ในระดับใด” 

2. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจตอองคกรที่ระบไุวในแตละขอ
คำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับจากนอยท่ีสุดไปถงึมากท่ีสุด 

3. บุคลากรสาย allied health หมายถึง บุคลากรในกลุมสัมผสัผูปวยโดยตรง (ยกเวน 
แพทย/ ทันตแพทย/ พยาบาลวิชาชีพ) และไมใชบุคลากรสายสนบัสนุน (back office) 
4. บุคลากรกลุมสมัผสัผูปวยโดยตรง ไดแก แพทย, ทันตแพทย, พยาบาลวิชาชีพ, ผดุงครรภ
วิชาชีพ, เภสัชกร, ผูชวยแพทย, เจาหนาท่ีดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม,  

นักกายภาพบำบัด, โภชนากร, นักเวชศาสตรสื่อความหมาย, นักทัศนมาตรวิชาชีพ,  

นักอาชีวบำบัด, เจาหนาท่ีเทคนิคพยาธิวิทยาและหองปฏิบตัิการ, ผูชวยเภสัชกร, เจาหนาที่
อุปกรณการแพทยเทียม, พนักงานการพยาบาล, ผูชวยทันตแพทย, เจาหนาท่ีเวชระเบียน
และขอมลูสุขภาพ, เจาหนาท่ีสุขภาพชุมชน, ชางประกอบแวนตา, ผูชวยนกักายภาพบำบัด, 

ผูตรวจสอบดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม, ผูปฏิบตัิงานดานรถพยาบาล, เจาหนาทีจ่าย
กลาง เวชภัณฑกลาง 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนบุคลากรสาย allied health ที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจใน

ระดับ 1-2 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรสาย allied health ที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถาบัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0212 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของบุคลากรสายสนบัสนุน(คาเฉลี่ย) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Percentage of back office personel satisfaction (average) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. โดยใชแบบสอบถามตามบริบทของแตละองคกร แตกำหนดใหใชเฉพาะขอคำถาม  
“ทานมีความพึงพอใจตอองคกร โดยรวม ในระดับใด” 

2. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจตอองคกรที่ระบุไวในแตละขอ
คำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับจากนอยท่ีสุดไปถึงมากที่สุด 

3. บุคลากรสายสนับสนุน (back office) หมายถึง บุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรง 
ไดแก นักบริหารดานบริการสุขภาพ, นักวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต, นักสังคมสงเคราะห  
ผูใหคำปรึกษา, เจาหนาที่ดานบริหาร ธุรการ คลัง บุคคล ตลาด พัสดุ กฎหมาย ประกัน
คุณภาพ, เจาหนาท่ีสารสนเทศ, เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ ประชาสัมพันธ ผูรับบริการสัมพันธ, 
เจาหนาท่ีงานสวนและสนาม, เจาหนาท่ีดูแลความสะอาดอาคารและหองสุขา, ผูชวยงานใน
โรงครัว, ชางไม, ชางประปา, ชางระบบปรับอากาศและความเย็น, ชางทาสี, ชางเช่ือม,  

ชางกลและเครื่องจักร, ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, เจาหนาท่ีงานตัด-เย็บ 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = ผลรวมคะแนนระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนทีต่อบแบบสอบถาม 

ตัวหาร b = คะแนนเต็มระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถาบัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0213 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของบุคลากรสายสนบัสนุน  

(ระดับ 4-5) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Percentage of back office personel satisfaction (level 4-5) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. โดยใชแบบสอบถามตามบริบทของแตละองคกร แตกำหนดใหใชเฉพาะขอคำถาม  
“ทานมีความพึงพอใจตอองคกร โดยรวม ในระดับใด” 

2. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจตอองคกรที่ระบุไวในแตละขอ
คำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน5ระดับจากนอยท่ีสุดไปถึงมากที่สุด 

3. บุคลากรสายสนับสนุน (back office) หมายถึง บุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรง 
ไดแก นักบริหารดานบริการสุขภาพ, นักวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต, นักสังคมสงเคราะห  
ผูใหคำปรึกษา, เจาหนาที่ดานบริหาร ธุรการ คลัง บุคคล ตลาด พัสดุ กฎหมาย ประกัน
คุณภาพ, เจาหนาท่ีสารสนเทศ, เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ ประชาสัมพันธ ผูรับบริการสัมพันธ, 
เจาหนาท่ีงานสวนและสนาม, เจาหนาท่ีดูแลความสะอาดอาคารและหองสุขา, ผูชวยงานใน
โรงครัว, ชางไม, ชางประปา, ชางระบบปรับอากาศและความเย็น, ชางทาสี, ชางเช่ือม,  

ชางกลและเครื่องจักร, ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, เจาหนาท่ีงานตัด-เย็บ 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนบุคลากรสายสนบัสนนุที่ตอบแบบสอบถามมรีะดับความพึงพอใจในระดับ 4-5 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรสายสนับสนนุที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถาบัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0214 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของบุคลากรสายสนบัสนุน  

(ระดับ 1-2) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Percentage of back office personel satisfaction (level 1-2) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. โดยใชแบบสอบถามตามบริบทของแตละองคกร แตกำหนดใหใชเฉพาะขอคำถาม  
“ทานมีความพึงพอใจตอองคกร โดยรวม ในระดับใด” 

2. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจตอองคกรที่ระบไุวในแตละขอ
คำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับจากนอยท่ีสุดไปถงึมากท่ีสุด 

3. บุคลากรสายสนับสนุน (back office) หมายถึง บุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรง 
ไดแก นักบริหารดานบรกิารสุขภาพ, นักวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต, นักสงัคมสงเคราะห  
ผูใหคำปรึกษา, เจาหนาทีด่านบรหิาร ธุรการ คลัง บุคคล ตลาด พัสดุ กฎหมาย ประกัน
คุณภาพ, เจาหนาทีส่ารสนเทศ, เจาหนาทีว่ิเทศสัมพันธ ประชาสมัพันธ ผูรับบริการสมัพันธ, 
เจาหนาท่ีงานสวนและสนาม, เจาหนาท่ีดูแลความสะอาดอาคารและหองสุขา, ผูชวยงานใน
โรงครัว, ชางไม, ชางประปา, ชางระบบปรับอากาศและความเย็น, ชางทาสี, ชางเช่ือม,  

ชางกลและเครื่องจักร, ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, เจาหนาทีง่านตัด-เย็บ 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนบุคลากรสายสนบัสนนุที่ตอบแบบสอบถามมรีะดับความพึงพอใจในระดับ 1-2 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรสายสนับสนนุที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละสถาบัน 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0215 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) สัดสวนช่ัวโมงการฝกอบรมตอคนตอปของบุคลากรสาย allied health 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Training hour per person per year of allied health personel 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การฝกอบรมที่นับจำนวนช่ัวโมง ไดแก ศึกษา, ฝกอบรม, ปฏิบัติงานวิจัย (ท่ีระยะเวลาไม
เกิน 3 เดือน), ดูงาน, การใหบริการทางวิชาการ, ประชุม, ประชุมและเปนวิทยากร, ประชุม
และเสนอผลงาน, อบรม, สัมมนา ที่มีกำหนดการประชุมและ/หรือชวงเวลาเริม่ตน-สิ้นสุดที่
ชัดเจน  
   1.1 กรณีไปเปนวิทยากรโดยไมเขารวมประชุม จะนับช่ัวโมงจริงเฉพาะชวงเวลาท่ีเปน
วิทยากรเทาน้ัน  
   1.2 กรณีไปเปนวิทยากรและเขารวมประชุม, กรณีประชุมและเสนอผลงาน จะนับช่ัวโมง
รวมเปนประชุม 

2. การฝกอบรมทีไ่มนับจำนวนช่ัวโมง ไดแก การไปปฏบิัติงานตามภาระงานบริหารหรือที่
ไดรับมอบหมายดานการบริหาร (ไปราชการ) 
3. จำนวนช่ัวโมงอบรม 1 วัน =6 ช่ัวโมง (ไมคิดชวงเวลาพักทานอาหารกลางวัน)  
1 เดือน =23 วันทำการ (กรณีไมมกีำหนดการอบรมจะไมคดิวันเสาร/อาทิตย-ตาม
มาตรฐานการคิดเวลาทำงาน) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธความการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และความรูของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนช่ัวโมงของบุคลากรสาย allied health ที่ไดฝกอบรมเพือ่พัฒนาทักษะตามสาย
วิชาชีพของตน 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรสาย allied health ทั้งหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด ช่ัวโมง 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resource development (HRD) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0216 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) สัดสวนช่ัวโมงการฝกอบรมตอคนตอปของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRD: Training hour per person per year of back office personel 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การฝกอบรมที่นับจำนวนช่ัวโมง ไดแก ศึกษา, ฝกอบรม, ปฏิบัติงานวิจัย (ท่ีระยะเวลาไม
เกิน 3 เดือน), ดูงาน, การใหบริการทางวิชาการ, ประชุม, ประชุมและเปนวิทยากร, ประชุม
และเสนอผลงาน, อบรม, สัมมนา ที่มีกำหนดการประชุมและ/หรือชวงเวลาเริม่ตน-สิ้นสุดที่
ชัดเจน  
   1.1 กรณีไปเปนวิทยากรโดยไมเขารวมประชุม จะนับช่ัวโมงจริงเฉพาะชวงเวลาท่ีเปน
วิทยากรเทาน้ัน  
   1.2 กรณีไปเปนวิทยากรและเขารวมประชุม, กรณีประชุมและเสนอผลงาน จะนับช่ัวโมง
รวมเปนประชุม 

2. การฝกอบรมทีไ่มนับจำนวนช่ัวโมง ไดแก การไปปฏบิัติงานตามภาระงานบริหารหรือที่
ไดรับมอบหมายดานการบริหาร (ไปราชการ) 
3. จำนวนช่ัวโมงอบรม 1 วัน =6 ช่ัวโมง (ไมคิดชวงเวลาพักทานอาหารกลางวัน)  
1 เดือน =23 วันทำการ (กรณีไมมกีำหนดการอบรมจะไมคดิวันเสาร/อาทิตย ตาม
มาตรฐานการคิดเวลาทำงาน) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธความการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และความรูของบุคลากรในองคกร 
สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนช่ัวโมงของบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะตามสายวิชาชีพ
ของตน 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรสายสนับสนนุท้ังหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด ช่ัวโมง 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท SH03 Human resource and occupational health (HRH) 

หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resources and occupational health (HRH) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0301   
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราความถ่ีการบาดเจ็บ/ เจ็บปวยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงาน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRH: Injury (illnesses) frequency rate : IFR 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เปนการวัดอัตราการบาดเจ็บของบุคลากรที่มีการบาดเจ็บซึ่งมีสาเหตุจากการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีและในเวลางานเทานั้นเปนตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลการดำเนินงานในอดีตเทานั้น 

2. จำนวนช่ัวโมงการทำงานของบุคลากร เปนการคิดคำนวณชั่วโมงการทำงานของบุคลากร
ทั้งหมดในองคกร ตามจำนวนเวรที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น ๆ คูณดวยจำนวนชั่วโมงในแตละ
เวร (เชน ในเดือนนั้นมีบุคลากรมาปฎิบัติงาน 50 คน เขาเวร 8 ชั่วโมง จำนวนเวรทั้งหมด 
200 เวร รวมชั่วโมงการทำงานทั้งหมดในเดือนนั้นคิดเปน 8 X 200 = 1,600 ชั่วโมงการ
ทำงาน) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อติดตามหลังจากมีการปองกันการเกิดการบาดเจ็บ 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000,000 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังท่ีบุคลากรไดรบับาดเจ็บ/เจ็บปวย เนื่องจากการทำงานในชวงเวลาท่ีกำหนด 

ตัวหาร b = จำนวนช่ัวโมงการทำงานท้ังสิ้นของบุคลากรในองคกรในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ครั้งตอลานช่ัวโมงการทำงาน 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สถาบันมาตรฐานแหงชาติ สหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute; ANSI) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resources and occupational health (HRH) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0302 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บของบุคลากรกลุมสมัผสัผูปวยโดยตรง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRH: Injury severity rate (ISR) of direct contact with patients 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เปนการประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บจากจำนวนวันทั้งหมดท่ีพนักงานตองหยุด
งาน เพื่อรักษาพยาบาลจนกวาจะกลับไปทำงานใหมได ตอช่ัวโมงการทำงาน 1,000,000 
ช่ัวโมงโดยไมนับวันที่เขารับการปฐมพยาบาลหากมีการเสยีชีวิตในงานใหคิดเปน 8,000 

ช่ัวโมงท่ีหายไป 

2. จำนวนช่ัวโมงการทำงานของบุคลากร เปนการคิดคำนวณช่ัวโมงการทำงานของบุคลากร
ทั้งหมดในองคกร ตามจำนวนเวรท่ีปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ คณูดวยจำนวนช่ัวโมงในแตละ
เวร (เชน ในเดือนนั้นมีบุคลากรมาปฎิบัติงาน 50 คน เขาเวร 8 ช่ัวโมง จำนวนเวรท้ังหมด 
200 เวร รวมช่ัวโมงการทำงานท้ังหมดคิดเปน 8X200=1,600 ช่ัวโมงการทำงาน) 
3. การบาดเจ็บ (injury) หมายถึง เฉพาะการบาดเจ็บเทานั้น ไมรวมถึงการเจ็บปวย 
(illness) จากโรคทีเ่กิดจากการทำงาน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อติดตามหลังจากมีการดำเนินการปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการทำงานใหปลอดภยั ความ
รุนแรงของการบาดเจ็บลดลง 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000,000 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนวันท่ีบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงท้ังหมดขององคกรหยุดงานหรือสญูเสยี
เนื่องจากการบาดเจ็บในชวงเวลาท่ีกำหนด 

ตัวหาร b = จำนวนช่ัวโมงการทำงานท้ังหมดของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวง
เวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด จำนวนวันท่ีหยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บตอหนึ่งลานช่ัวโมงการทำงาน 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สถาบันมาตรฐานแหงชาติ สหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute; 

ANSI) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด 1 ตุลาคม 2559 

เหตุผลของการปรับปรุง ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559): (1)เพิ่มเติมคำนิยาม “การบาดเจ็บ (injury) หมายถึง 
เฉพาะการบาดเจ็บเทานั้น ไมรวมถึงการเจ็บปวย (illness) จากโรคท่ีเกิดจากการทำงาน” 
เพราะความรุนแรงของการเจ็บปวย (illness) ที่มีผลใหหยุดงานนั้นยงัมีองคประกอบอ่ืนๆ 
อีกมากท่ีนอกเหนือจากสิ่งแวดลอม 
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หมายเหต ุ (1) บุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง ไดแก 
2211 แพทยท่ัวไป 

2212 แพทยเฉพาะทาง 
2221 พยาบาลวิชาชีพ 

2222 ผดุงครรภวิชาชีพ 

2230 แพทยทางเลือก 

2240 ผูชวยแพทย (เชน feldsher) 

2261 ทันตแพทย 
2262 เภสัชกร 
2263 จนท.ดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

2264 นักกายภาพบำบัด 

2265 โภชนากร 
2266 นักเวชศาสตรสื่อความหมาย 

2267 นักทัศนมาตรวิชาชีพ 

2269 ผูประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ เชน นักอาชีวบำบัด 

3212 จนท.เทคนิคพยาธิวิทยาและหองปฏิบัติการ 
3213 ผูชวยเภสัชกร 
3214 จนท.อุปกรณการแพทยเทียม 

322 พนง.การพยาบาล 

3251 ผูชวยทันตแพทย 
3252 จนท.เวชระเบียนและขอมลูสุขภาพ 

3253 จนท.สุขภาพชุมชน 

3254 ชางประกอบแวนตา 
3255 ผูชวยนักกายภาพบำบัด 

3257 ผูตรวจสอบดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

3258 ผูปฏิบัติงานดานรถพยาบาล 

3259 จนท.จายกลาง เวชภัณฑกลาง  
*** แหลงท่ีมาของ รหัส code กลุมวิชาชีพ 

1. WHO. Classification of health workforce statistics. Geneva: WHO available 

from: http://www.who.int/hrh/statistics/workforce_statistics/en/ (accessed 

March 05, 2015) ซึ่งเขาใช โดยอางอิงจากการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล 

ที่มีช่ือฉบับวา International Standard Classification of Occupation, 2008  

revision (ISCO-08)   

2. สำนักงานสถิติแหงชาติ. การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลฉบับแปลภาษาไทย 
ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation : ISCO-08. 

กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2553. 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resources and occupational health(HRH) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0303 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บของบุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRH: Injury severity rate (ISR) of non direct contact with patients 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เปนการประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บจากจำนวนวันทั้งหมดที่พนักงานตองหยุด
งาน เพื่อรักษาพยาบาลจนกวาจะกลับไปทำงานใหมได ตอช่ัวโมงการทำงาน 1,000,000 
ช่ัวโมงโดยไมนับวันที่เขารับการปฐมพยาบาลหากมีการเสยีชีวิตในงานใหคิดเปน 8,000 

ช่ัวโมงท่ีหายไป 

2. จำนวนช่ัวโมงการทำงานของบุคลากร เปนการคิดคำนวณช่ัวโมงการทำงานของบุคลากร
ทั้งหมดในองคกร ตามจำนวนเวรที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ คณูดวยจำนวนช่ัวโมงในแตละ
เวร (เชน ในเดือนนั้นมีบุคลากรมาปฎิบัติงาน 50 คน เขาเวร 8 ช่ัวโมง จำนวน 150 เวร 
และเขาเวร 10 ช่ัวโมง จำนวน 50 เวร รวมช่ัวโมงการทำงานท้ังหมด คิดเปน  
{(8*150) + (10*50)} =1,700 ช่ัวโมงการทำงาน) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อติดตามหลังจากมีการดำเนินการปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการทำงานใหปลอดภยั ความ
รุนแรงของการบาดเจ็บลดลง 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000,000 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนวันท่ีบุคลากรกลุมที่ไมไดสมัผสัผูปวยโดยตรงท้ังหมดขององคกรหยุดงานหรือ
สูญเสียเน่ืองจากการบาดเจ็บในชวงเวลาท่ีกำหนด 

ตัวหาร b = จำนวนช่ัวโมงการทำงานท้ังหมดของบุคลากรกลุมทีไ่มไดสมัผสัผูปวยโดยตรงในองคกร 
ในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด จำนวนวันท่ีหยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บตอหนึ่งลานช่ัวโมงการทำงาน 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สถาบันมาตรฐานแหงชาติ สหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute; 

ANSI) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ บุคลากรกลุมที่ไมไดสมัผสัผูปวยโดยตรง ไดแก 

1342 นักบริหารดานบริการสุขภาพ 

2131, 2133 นักวิทยาศาสตรสิ่งมชีีวิต 

2635 นักสังคมสงเคราะห ผูใหคำปรึกษา 
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3299 ผูประกอบวิชาชีพอ่ืนๆเชน 

        - เจาหนาท่ี ดานบริหาร ธุรการ คลัง บุคคล ตลาด พัสด ุ

        - กฎหมาย ประกันคณุภาพ 

        - เจาหนาท่ี สารสนเทศ 

        - เจาหนาท่ี วิเทศสัมพันธ ประชาสมัพันธผูรับบริการสัมพันธ 
        - เจาหนาท่ี งานสวนและสนาม 

        - เจาหนาท่ี ดูแลความสะอาดอาคารและหองสุขา 
        - WHO Code พนักงานทำงานดานพื้นฐานอ่ืนๆ เชน ผูชวยงานในโรงครัว 
7115 ชางไม 
7126 ชางประปา 
7127 ชางระบบปรับอากาศและความเย็น 

7131 ชางทาสี 

7212 ชางเชื่อม 

7231 ชางกลและเคร่ืองจักร 
74 ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
753 เจาหนาท่ี งานตัด-เย็บ 

*** แหลงที่มาของ รหัส Code กลุมวิชาชีพ 

1. WHO. Classification of health workforce statistics. Geneva: WHO 

available from: http://www.who.int/hrh/statistics/workforce_statistics/en/ 

(accessed March 05, 2015) ซึ่งเขาใช โดยอางอิงจากการจัดประเภทอาชีพตาม
มาตรฐานสากลที่มีช่ือฉบับวา International Standard Classification of 

Occupation, 2008 revision (ISCO-08)   

2. สำนักงานสถิติแหงชาติ. การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลฉบับแปลภาษาไทย 
ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation : ISCO-08. 

กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2553. 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resources and occupational health (HRH) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0306 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราความถ่ีการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงาน ของบุคลากรกลุม

สัมผสัผูปวยโดยตรง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRH: Injury (illnesses) frequency rate (IFR) of direct contact with patients 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เปนการวัดอัตราการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากร ซึ่งมีสาเหตุจากการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีและในเวลางานเทานั้น เปนตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลการดำเนินงานในอดีตเทานั้น 
2. จำนวนช่ัวโมงการทำงานของบุคลากร เปนการคิดคำนวณชั่วโมงการทำงานของบุคลากร
ทั้งหมดในองคกร ตามจำนวนเวรที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ คูณดวยจำนวนชั่วโมงในแตละ
เวร (เชน ในเดือนนั้นมีบุคลากรมาปฎิบัติงาน 50 คน เขาเวร 8 ชั่วโมง จำนวนเวรทั้งหมด 
200 เวร รวมช่ัวโมงการทำงานท้ังหมดคิดเปน 8X200 = 1,600 ช่ัวโมงการทำงาน) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อติดตามหลังจากมีการปองกันการเกิดการบาดเจ็บ และปองกันการเกิดอุบัตเิหตซุ้ำ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000,000 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังท่ีบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงท้ังหมดขององคกรไดรับบาดเจ็บ/ 
เจ็บปวย เนื่องจากการทำงาน ในชวงเวลาท่ีกำหนด 

ตัวหาร b = จำนวนช่ัวโมงการทำงานท้ังหมดของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวง
เวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 

ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ครั้งตอหน่ึงลานช่ัวโมงการทำงาน 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สถาบันมาตรฐานแหงชาติสหรัฐอเมริกา (American national standard institute: ANSI) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช พฤษภาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ บุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง ไดแก  

2211 แพทยท่ัวไป 

2212 แพทยเฉพาะทาง 
2221 พยาบาลวิชาชีพ 

2222 ผดุงครรภวิชาชีพ 

2230 แพทยทางเลือก 

2240 ผูชวยแพทย (เชน feldsher) 

2261 ทันตแพทย 
2262 เภสัชกร 

G 
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2263 เจาหนาท่ีดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

2264 นักกายภาพบำบัด 

2265 โภชนากร 
2266 นักเวชศาสตรสื่อความหมาย 

2267 นักทัศนมาตรวิชาชีพ 

2269 ผูประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ เชน นักอาชีวบำบัด 

3212 เจาหนาท่ีเทคนิคพยาธิวิทยาและหองปฏิบตัิการ 
3213 ผูชวยเภสัชกร 
3214 เจาหนาท่ีอุปกรณการแพทยเทียม 

322 พนักงานการพยาบาล 

3251 ผูชวยทันตแพทย 
3252 เจาหนาท่ีเวชระเบียนและขอมลูสุขภาพ 

3253 เจาหนาท่ีสุขภาพชุมชน 

3254 ชางประกอบแวนตา 
3255 ผูชวยนักกายภาพบำบัด 

3257 ผูตรวจสอบดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

3258 ผูปฏิบัติงานดานรถพยาบาล 

3259 เจาหนาท่ีจายกลาง เวชภัณฑกลาง 
*** แหลงท่ีมาของ รหัส code กลุมวิชาชีพ 

1. WHO. Classification of health workforce statistics. Geneva: WHO available 

from: http://www.who.int/hrh/statistics/workforce_statistics/en/ (accessed 

March 05, 2015) ซึ่งเขาใช โดยอางอิงจากการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลที่มีชื่อ
ฉบับวา International Standard Classification of Occupation, 2008 revision 

(ISCO-08)   

     2. สำนักงานสถิติแหงชาติ. การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลฉบับแปลภาษา
ไทย ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation : ISCO-08. 

กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2553. 
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หมวดตัวช้ีวัด Human resource system 

ประเภทตัวช้ีวัด Human resources and occupational health (HRH) 
รหัสตัวช้ีวัด SH0307 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราความถ่ีการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงานของบุคลากรกลุมที่

ไมไดสมัผสัผูปวยโดยตรง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) HRH: Injury (illnesses) frequency rate (IFR) of non-direct contact with patients 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เปนการวัดอัตราการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากร ซึ่งมีสาเหตุจากการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีและในเวลางานเทานั้น เปนตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลการดำเนินงานในอดีตเทานั้น 
2. จำนวนช่ัวโมงการทำงานของบุคลากร เปนการคิดคำนวณชั่วโมงการทำงานของบุคลากร
ทั้งหมดในองคกร ตามจำนวนเวรที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ คูณดวยจำนวนชั่วโมงในแตละ
เวร (เชน ในเดือนนั้นมีบุคลากรมาปฎิบัติงาน 50 คน เขาเวร 8 ชั่วโมง จำนวน 150 เวร 
และเขาเวร 10 ช่ัวโมง จำนวน 50 เวร รวมช่ัวโมงการทำงานท้ังหมดคิดเปน  
{(8X150) + (10X50)} = 1,700 ช่ัวโมงการทำงาน) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อติดตามหลังจากมีการปองกันการเกิดการบาดเจ็บ และปองกันการเกิดอุบัตเิหตซุ้ำ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 1,000,000 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังท่ีบุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรงท้ังหมดขององคกรไดรับบาดเจ็บ/ 
เจ็บปวยเนื่องจากการทำงาน ในชวงเวลาท่ีกำหนด 

ตัวหาร b = จำนวนช่ัวโมงการทำงานท้ังหมดของบุคลากรกลุมทีไ่มไดสมัผสัผูปวยโดยตรงในองคกร 
ในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 

ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด ครั้งตอหน่ึงลานช่ัวโมงการทำงาน 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สถาบันมาตรฐานแหงชาติสหรัฐอเมริกา (American national standard institute: ANSI) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช พฤษภาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ บุคลากรกลุมที่ไมไดสมัผสัผูปวยโดยตรง ไดแก  

1342 นักบริหารดานบริการสุขภาพ 

2131, 2133 นักวิทยาศาสตรสิ่งมชีีวิต 

2635 นักสังคมสงเคราะห ผูใหคำปรึกษา 
3299 ผูประกอบวิชาชีพอ่ืนๆเชน 

        - เจาหนาท่ี ดานบริหาร ธุรการ คลัง บุคคล ตลาด พัสด ุ

        - กฎหมาย ประกันคณุภาพ 

        - เจาหนาท่ี สารสนเทศ 
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        - เจาหนาท่ี วิเทศสัมพันธ ประชาสมัพันธผูรับบริการสัมพันธ 
        - เจาหนาท่ี งานสวนและสนาม 

        - เจาหนาท่ี ดูแลความสะอาดอาคารและหองสุขา 
        - WHO code พนักงานทำงานดานพื้นฐานอ่ืนๆ เชน ผูชวยงานในโรงครัว 
7115 ชางไม 
7126 ชางประปา 
7127 ชางระบบปรับอากาศและความเย็น 

7131 ชางทาสี 
7212 ชางเช่ือม 

7231 ชางกลและเคร่ืองจักร 
74 ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
753 เจาหนาท่ี งานตัด-เย็บ 

*** แหลงท่ีมาของ รหัส code กลุมวิชาชีพ 

1. WHO. Classification of health workforce statistics. Geneva: WHO available 

from: http://www.who.int/hrh/statistics/workforce_statistics/en/ (accessed 

March 05, 2015) ซึ่งเขาใช โดยอางอิงจากการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลที่มีชื่อ
ฉบับวา International Standard Classification of Occupation, 2008 revision 

(ISCO-08)   

     2. สำนักงานสถิติแหงชาติ. การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลฉบับแปลภาษา
ไทย ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation : ISCO-08. 

กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2553. 
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หมวด SF: Financial system (F)  

ประเภท SF01 Financial  

หมวดตัวช้ีวัด Financial system 
ประเภทตัวช้ีวัด Financial 
รหัสตัวช้ีวัด SF0101 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราสวนทุนหมุนเวียน  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Financial: Current ratio 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1 .  อ ัตราส วนท ุนหม ุน เว ียน  (current ratio) ค ือ  อ ัตราส วนระหว  างส ินทร ัพย
หมุนเวียน และ หนี้สินหมุนเวียน ซึ่งบงบอกถึงสภาพคลองของกิจการในการที่จะชำระหนี้
ระยะสั้น หาก <1 อาจมีปญหาในการชำระหน้ีระยะสั้น หาก >1 แสดงวากิจการมีสินทรัพย
หมุนเวียนมากพอที ่จะชำระหนี ้ระยะสั ้น แตหากมีคาสูงกวา 1  มากๆ อาจหมายถึง
ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยของกิจการไมดีพอ 

2. สินทรัพยหมุนเวียน (current assets) หมายถึง สินทรัพยที ่เปนเงินสดหรือสามารถ
เปลี่ยนเปนเงินสดไดภายใน 1 รอบระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจหรือ 1 ป ไดแก เงินสด
เงินฝากธนาคารเงินลงทุนระยะสั้นลูกหนี้การคาตั๋วเงินรับสินคาคงเหลือลูกหนี้อื่นๆ รายได
คางรับคาใชจายจายลวงหนาวัสดุสิ้นเปลือง (supplies) 

3. หนี้สินหมุนเวียน (current liabilities) หมายถึง หนี้สินที่กิจการมีภาระผูกพันที่จะตอง
ชำระคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกูยืมธนาคารระยะ
สั้นเจาหน้ีการคาตั๋วเงินจาย รายไดรับลวงหนาคาใชจายคางจายเจาหนี้อื่น 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ระบุถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นท่ีจะครบกำหนด 

สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนสินทรัพยหมุนเวยีน 
ตัวหาร b = จำนวนหน้ีสินหมุนเวียน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 

ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด เทา 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี (มีความสามารถในการชำระหน้ีสูง) 
ที่มา/ Reference THIP I   

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ โรงพยาบาลภาครัฐ ไมมีวัตถุประสงคเพื่อทำกำไร และมีการบริหารสนิทรัพยรวมทั้งลักษณะ

ทางบัญชี ไมเหมือน โรงพยาบาลเอกชน ทำใหตัวช้ีวัดนี้อาจไมสะทอนการจัดการไดโดยตรง 
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หมวดตัวช้ีวัด Financial system 
ประเภทตัวช้ีวัด Financial 
รหัสตัวช้ีวัด SF0102 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Financial: Quick ratio 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

คือ อัตราสวนที่ปรับปรุงมาจากอัตราสวนทุนหมุนเวียน (current ratio) ซึ่งในการคำนวณ
จะไมนำสินคาคงเหลือมาคิดรวมกับสินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ เชน เงินสด ลูกหนี้การคา และ 
สินทรัพยในความตองการของตลาด เนื่องจากสินคาคงเหลือสามารถแปลงเปนเงินสดไดชา
กวาและอาจมีมูลคาต่ำกวามูลคาทางบัญชี ทำใหอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วบอกถึงสภาพ
คลองของกิจการไดด ีกวาอัตราสวนทุนหมุนเวียน (เปนตัวชี ้ว ัดที ่ใชเปนเครื ่องวัด
ความสามารถในการชำระหนี้อยางทันทีทันใด) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ระบุถึงความสามารถในการชําระหนี้สินระยะสั้นอยางทันทีทันใด 

สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนสินทรัพยสภาพคลอง 
ตัวหาร b = จำนวนหน้ีสินหมุนเวียน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด เทา 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 
ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Financial system 
ประเภทตัวช้ีวัด Financial 
รหัสตัวช้ีวัด SF0103 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Financial: Fixed asset turnover 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (fixed asset turnover) เปนการคำนวณหาอัตราสวน
ระหวางรายไดจากบริการ หรือรายไดจากการดำเนินกิจการ กับสินทรัพยถาวรโดยสินทรัพย
ถาวร (fixed assets) หมายถึง สนิทรัพยที่มีตัวตนและมีอายุการใชงานเกิน 1 ป ที่องคกรมี
ไวเพื่อที่จะใชผลติสินคาหรือบริการเพื่อที่จะกอใหเกิดรายได 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความสามารถในการใชสนิทรัพยใหเกิดประสิทธิภาพ 

สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = ยอดขายสุทธิ จากงบการเงินในรอบการประเมินของปงบประมาณ 

ตัวหาร b = สินทรัพยถาวร จากงบการเงินในรอบการประเมินของปงบประมาณเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือปละคร้ัง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด เทา 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I   

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Financial system 
ประเภทตัวช้ีวัด Financial 
รหัสตัวช้ีวัด SF0104 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บลูกหนี้คารักษาสุทธิ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Financial: Day in account receivable (average collection period for account 

receivables) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บลูกหนี้คารักษาสุทธิ เปนการหาคาระยะเวลาถัวเฉลี่ยใน
การเรียกเก็บหนี้ ที่แสดงใหเห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้วาสั้นหรือยาว (จำนวนวันที่
ตองรอเพื่อเก็บเงินจากลูกหนี้คารักษาพยาบาล) เพื ่อใหทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้คา
รักษาพยาบาล ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ และนโยบายในการใหสนิเชื่อ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และการบริหารสินเช่ือ 

สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = ยอดลูกหนี้สุทธิ ณ วันสิ้นป 
ตัวหาร b = ยอดขายเช่ือเฉลีย่ตอวัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด วัน 

Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I   

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ ปรับเกณฑใหมหลังจากทบทวนขอมูล THIP ที่ผานมา 
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หมวดตัวช้ีวัด Financial system 
ประเภทตัวช้ีวัด Financial 
รหัสตัวช้ีวัด SF0105 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราสวนระหวางกำไรสุทธิ กับยอดขายสุทธิ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Financial: Net profit margin 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. หมายถึง กำไรสุทธิ (net profit)/ยอดขายสุทธิ (sales) มีคายิ ่งสูงยิ ่งดี แสดงใหเห็น
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงพยาบาลในการทำกำไร หลังจากหักตนทุนคาใชจาย
รวมทั้งภาษีเงินไดหมดแลว 
2. กำไรสุทธิ เปนคาที่ไดจากผลรวมของรายไดทั้งหมด (รายไดจากบริการและรายไดอื่นๆ 
นอกเหนือจากการบริการ) หักคาใชจาย คาเสื่อม และตนทุนแลว 
3. ยอดขายสุทธิ หมายถึง รายไดเฉพาะสวนท่ีเกิดจากการบริการเทานั้น 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความสามารถในการทำกำไร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = กำไรสุทธิ 
ตัวหาร b = ยอดขายสุทธิ 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 

ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I   

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Financial system 
ประเภทตัวช้ีวัด Financial 
รหัสตัวช้ีวัด SF0106 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Financial: Return on asset (ROA) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

เปนการหาคาที่ใชในการวัดความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพยทั้งหมดที่ใชในการ
ดำเนินงาน วาใหผลตอบแทนจากการดำเนินงานไดมากนอยเพียงใด คาย่ิงสูงยิ่งดี หากมีคา
สูงแสดงถึงการใชสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = ยอดกำไรสุทธิ (net profit) 

ตัวหาร b = ยอดสินทรัพยรวม (total assets) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 

ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I   

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวด SC: Customer service system (C) 

ประเภท SC01 Customer service  

หมวดตัวช้ีวัด Customer service system 

ประเภทตัวช้ีวัด Customer service 

รหัสตัวช้ีวัด SC0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจของผูปวยนอก (ภาพรวม) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Customer: Percent of outpatient satisfaction (overall) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมหมายถึงการประเมินโดยใชแบบสอบถามซึ่งมีขอ
คำถาม "ทานมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับจากโรงพยาบาล…..โดยรวมในระดับใด" 

สุมสอบถามจากผูรับบริการในกระบวนงานบริการผูปวยนอกท้ังหมด 

2. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจตอบริการที่ไดรบัท่ีระบุไวในแตละ
ขอคำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับจากนอยท่ีสุดไปถึงมากที่สุด 

3. การวัดระดับความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินความรูสึกตอบริการที่ไดรับของผูปวย
โดยวัดเฉพาะผูปวยท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับ 4–5 เทานั้น 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความพึงพอใจแยกตามกลุมผูรับบริการ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง A = จำนวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความพึงพอใจระดับ 4 และ 5 

ตัวหาร b = จำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Customer service system 

ประเภทตัวช้ีวัด Customer service 
รหัสตัวช้ีวัด SC0102 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละความพึงพอใจของผูปวยใน (ภาพรวม) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Customer: Percent of inpatient satisfaction (overall) 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมหมายถึงการประเมินโดยใชแบบสอบถามซึ่งมีขอ
คำถาม "ทานมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับจากโรงพยาบาล.......โดยรวมในระดับใด" 

สุมสอบถามจากผูรับบริการในกระบวนงานบริการผูปวยในทั้งหมดซึ่งมีจำนวนวันนอน
มากกวา 3 วัน 

2. ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจตอบริการที่ไดรบัท่ีระบุไวในแตละ
ขอคำถามของแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับจากนอยท่ีสุดไปถึงมากที่สุด 

3. การวัดระดับความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินความรูสึกตอบริการที่ไดรับของผูปวย
โดยวัดเฉพาะผูปวยท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับ 4–5 เทานั้น 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความพึงพอใจแยกตามกลุมผูรับบริการ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง A = จำนวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความพึงพอใจระดับ 4 และ 5 

ตัวหาร b = จำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Customer service system 

ประเภทตัวช้ีวัด Customer service 
รหัสตัวช้ีวัด SC0103 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยนอกที่จะกลับมาใชบริการซ้ำ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Customer: Percent of outpatients who return to receive care 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เปนความพึงพอใจตอโรงพยาบาลของผูรับบริการ และการกลับมารักษาตอเนื่อง 
2. วิธีการประเมิน โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกับการประเมนิความพึงพอใจของผูปวยนอก 
ซึ่งมีขอคำถาม "ถาทานสามารถเลือกโรงพยาบาลไดทานจะเลือกกลับมาใชบริการที่ รพ.
นี้อีกหรือไม" และมีคำตอบใหเลือก 2 ขอ คือ มา/ไมมา  
3. การวัดผลการประเมิน โดยคำนวณหาคาของผูรับบริการที่จะกลับมารับบรกิารซ้ำ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความภักดีแยกตามกลุมผูรับบริการ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูตอบแบบสอบถามประมาณ 20% ของจำนวนผูปวยนอกทีม่ารับบริการตรวจ
รักษาในชวงเวลาน้ันที่ตอบวาจะกลับมารักษาในคร้ังตอไป 

ตัวหาร b = จำนวนผูตอบแบบสอบถามประมาณ 20% ของจำนวนผูปวยนอกทีม่ารับบริการตรวจ
รักษาในชวงเวลาน้ันท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Customer service system 

ประเภทตัวช้ีวัด Customer service 
รหัสตัวช้ีวัด SC0104 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยในท่ีจะกลับมาใชบริการซ้ำ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Customer: Percent of inpatients who return to receive care 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เปนความพึงพอใจตอโรงพยาบาลของผูรับบริการ และการกลับมารักษาตอเนื่อง 
2. วิธีการประเมิน โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกับการประเมินความพึงพอใจของผูปวยใน
ซึ่งมีขอคำถาม "ถาทานสามารถเลือกโรงพยาบาลไดทานจะเลือกกลับมาใชบริการที่ รพ.
นี้อีกหรือไม" และมคีำตอบใหเลือก 2 ขอ คือมา/ไมมา  
3. การวัดผลการประเมิน โดยคำนวณหาคาของผูรับบริการที่จะกลับมารับบริการซ้ำ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความภักดีแยกตามกลุมผูรับบริการ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูตอบแบบสอบถามประมาณ 20% ของจำนวนผูปวยท่ีเขารับการตรวจรักษาใน
โรงพยาบาลทีต่อบวาจะกลับมารักษาในคร้ังตอไป 

ตัวหาร b = จำนวนผูตอบแบบสอบถามประมาณ 20% ของจำนวนผูปวยท่ีเขารับการตรวจรักษา
ในโรงพยาบาลท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Customer service system 

ประเภทตัวช้ีวัด Customer service 
รหัสตัวช้ีวัด SC0105  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละผูปวยนอกท่ีจะแนะนำญาติหรือคนรูจักมาใชบริการ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Customer: Percent of outpatients who would recommend friends or family 

to receive care at this facility 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เปนการแนะนำญาติหรือคนรูจกัมาใชบริการตอไป 

2. วิธีการประเมิน โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกับการประเมินความพึงพอใจของผูปวยนอก 
ซึ่งมีขอคำถาม "ทานจะแนะนำญาติหรือคนรูจักมาใชบริการที่โรงพยาบาลนี้ หรือไม" 
และมีคำตอบใหเลือก 2 ขอ คือ แนะนำ/ ไมแนะนำ  
3. การวัดผลการประเมิน โดยคำนวณหาคาของผูรับบริการที่จะแนะนำใหมารับบริการ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความภักดีแยกตามกลุมผูรับบริการ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกแนะนําญาติหรือคนรูจักมาใชบริการ 
ตัวหาร b = จํานวนผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Customer service system 

ประเภทตัวช้ีวัด Customer service 
รหัสตัวช้ีวัด SC0106  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยในท่ีจะแนะนำญาติหรือคนรูจักมาใชบริการ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Customer: Percent of inpatients who would recommend friends or family to 

receive care at this facility 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. เปนการแนะนำญาติหรือคนรูจกัมาใชบริการตอไป 

2. วิธีการประเมิน โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกับการประเมินความพึงพอใจของผูปวยใน 
ซึ่งมีขอคำถาม "ทานจะแนะนำญาติหรือคนรูจักมาใชบริการที่โรงพยาบาลนี้ หรือไม" 
และมีคำตอบใหเลือก 2 ขอ คือ แนะนำ/ ไมแนะนำ  
3. การวัดผลการประเมิน โดยคำนวณหาคาของผูรับบริการที่จะกลับมารับบริการซ้ำโดยใช
จำนวนผูตอบแบบสอบถามประมาณ 20% ของจำนวนผูปวยท่ีเขารบัการตรวจรักษาใน
โรงพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินความภักดีแยกตามกลุมผูรับบริการ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูตอบแบบสอบถาม (ผูปวยใน/ญาติ) วาจะแนะนำผูอื่นมารักษาท่ีโรงพยาบาล
จำแนกตามกลุมผูรับบริการ 

ตัวหาร b = จำนวนผูตอบแบบสอบถาม (ผูปวยใน/ญาติ) ทั้งหมดตามกลุมผูรับบริการนั้น ๆ 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวด SG: Governance system (G) 

ประเภท SG01 Governance  

หมวดตัวช้ีวัด Governance system 

ประเภทตัวช้ีวัด Governance 
รหัสตัวช้ีวัด SG0104  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) สัดสวนของขยะรีไซเคิล 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Governance: Percent of recycled waste 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะที่สามารถนำกลับมาใชใหมได โดยนำไปผานกระบวนการแปร
รูปในระบบอุตสาหกรรม 

2. ระบบการดำเนินการเกี่ยวกับขยะรไีซเคลิ เปนการประเมินวาองคกรมีระบบและ
แผนปฏิบัติการกำจดัขยะรีไซเคิล ที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกระดบัสามารถปฏิบัตติาม
แนวทางได 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เปนการตดิตามประเมินการกําจัดขยะรีไซเคิล ในโรงพยาบาล 
สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = น้ำหนักของขยะรีไซเคลิของเดือนนี้ (กิโลกรัม) 
ตัวหาร b = น้ำหนักของขยะรีไซเคิลในเดอืนที่ผานมา (กิโลกรัม) 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 

หนวยวัด เทา 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวด SS: Sterilization system (S) 

ประเภท SS01 Sterilization and service system  
หมวดตัวช้ีวัด Sterilization system 

ประเภทตัวช้ีวัด Sterilization and services system 
รหัสตัวช้ีวัด SS0101  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำปราศจากเช้ือผานเกณฑ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) CSSD: Percent of examination of effective sterilization 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. วิธีการตรวจสอบการทำปราศจากเชื้อ (ทั้งการนึ่งฆาเช้ือดวยไอน้ำ และการอบฆาเช้ือดวย
กาซ) ประกอบดวยกรรมวิธี 3 ดาน คือ 

1.1 ตัวบงช้ีทางเชิงกล (mechanical indicator) เพื่อบงบอกสภาวะของเครื่องที่ทำให
ปราศจากเชื้อ โดยดูจากมาตรวัดอณุหภมูิ มาตรวัดความดัน สญัญาณไฟตางๆ และแผน
บันทึกการทำงานของเครื่อง 
   1.2 ตัวบงช้ีทางเคมี (chemical indicator) โดยดูจากการเปลี่ยนสีของตัวบงช้ีทางเคมี
ภายนอก และการเปลี่ยนสีของตัวบงช้ีทางเคมีภายใน 
   1.3 ตัวบงช้ีทางชีวภาพ (biological indicator) โดยดูจากผลการตรวจ spore test 

negative 

2. อุณหภูมิและความดันท่ีปรากฏที่มาตรวัดตลอดจนตัวบงช้ีทางเคมีและชีวภาพ ท่ีทำให
ปราศจากเชื้อ ตองสอดคลองเปนไปตามขอกำหนดและคูมือการใชงานของบริษัทผูผลติ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด การติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบการทำใหปราศจากเชื้อ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำปราศจากเช้ือผานเกณฑใน 1 เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนคร้ังการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำปราศจากเช้ือทั้งหมด ในเดือนเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 

หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference CSSD 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Sterilization system 

ประเภทตัวช้ีวัด Sterilization and services system 
รหัสตัวช้ีวัด SS0102  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการจดัอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย ถูกตองครบถวน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) CSSD: Percent of exact medical equipment prepared for specific procedures 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

เปนการประเมินประสิทธิภาพของการจัดอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย ตามมาตรฐาน
หรือขอตกลงท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการของโรงพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด การติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังการจัดเคร่ืองมืออปุกรณทางการแพทยตามขอตกลงถูกตองครบถวน           
ในชวงเวลา 1 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังการจัดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณทางการแพทยทั้งหมด ในเดือนเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 

หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference CSSD 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Sterilization system 

ประเภทตัวช้ีวัด Sterilization and services system 
รหัสตัวช้ีวัด SS0103  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการจายอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยใหหนวยงานถูกตอง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) CSSD: Percent of medical supplies which are accurately provided by the CSSD 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

อัตราการจายอุปกรณเคร่ืองมือทางการแพทยใหหนวยงานถูกตอง เปนการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจายอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยถูกตอง ครบถวน (ความถูกตอง 
ครบถวน ทันเวลา) ของหนวย CSSD 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด การติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังการจายอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยถูกตองครบถวนในชวงเวลา 1 
เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนคร้ังการจายอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย ท้ังหมด ในเดือนเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกเดือน หรือเดือนละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 

หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference CSSD 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวด SM: Medication system (M) 

ประเภท SM01 Medication use 

หมวดตัวช้ีวัด Medication system 

ประเภทตัวช้ีวัด Medication use 
รหัสตัวช้ีวัด SM0102  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการใชยาปฏิชีวนะในผูปวยโรคตดิเช้ือทางเดินหายใจสวนบน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Medication Use: Percent of antibiotic prescribing rate on upper  

respiratory infection 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) หมายถึง ยาท่ีมีฤทธ์ิฆาหรือยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย ใชในการ
รักษาหรือปองกันโรคทีเ่กิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 

2. ผูปวยโรคติดเช้ือทางเดินหายใจสวนบน (upper respiratory infection: URI) หมายถึง 
ผูปวย (เฉพาะผูปวยนอก) ที่ปวยในกลุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน ซึ่งมี Pdx 

ตามรหสัโรค ICD-10 ที่กำหนด 
วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการใชยาปฏชีิวนะอยางเหมาะสม 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนใบสั่งยาผูปวย URI ที่ไดรับยาปฏิชีวนะ ในชวง 6 เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนใบสั่งยาผูปวย URI ทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง B05.3, J00, J01.0-J01.4, J01.8, J01.9, J02.0, J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0-

J04.2, J05.0, J05.1, J06.0, J06.8, J06.9, J10.1, J11.1, J20.0 - J20.9, J21.0, J21.8, 

J21.9, H65.0, H65.1, H65.9, H66.0, H66.4, H66.9, H67.0, H67.1, H67.8, H72.0-

H72.2, H72.8, H72.9 และไดรับยาปฏิชีวนะ 
ตัวหาร B05.3, J00, J01.0-J01.4, J01.8, J01.9, J02.0, J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0-

J04.2, J05.0, J05.1, J06.0, J06.8, J06.9, J10.1, J11.1, J20.0-J20.9, J21.0, J21.8, 

J21.9, H65.0, H65.1, H65.9, H66.0, H66.4, H66.9, H67.0, H67.1, H67.8, H72.0-

H72.2, H72.8, H72.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สธ., สปสช., นโยบายรัฐมนตรีปงบประมาณ 2558 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Medication system 

ประเภทตัวช้ีวัด Medication use 
รหัสตัวช้ีวัด SM0103  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการใชยาปฏิชีวนะในผูปวยอุจจาระรวงเฉียบพลัน 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Medication Use: Percent of antibiotic prescribing on acute diarrhea 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) หมายถึง ยาท่ีมีฤทธ์ิฆาหรือยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย ใชในการ
รักษาหรือปองกันโรคทีเ่กิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 

2. ผูปวยอุจจาระรวงเฉียบพลัน (acute diarrhea: AD) หมายถึง ผูปวย (เฉพาะผูปวย
นอก) ที่ปวยในกลุมโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน ซึ่งมี Pdx ตาม ICD-10 ที่กำหนด 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินประสิทธิภาพการใชยาปฏชีิวนะอยางเหมาะสม 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนใบสั่งยาผูปวย acute diarrhea ที่ไดรบัยาปฏิชีวนะ ในชวง 6 เดือน 
ตัวหาร b = จำนวนใบสั่งยาผูปวย acute diarrhea ทั้งหมดในชวงเวลาเดยีวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง A00.0, A00.1, A00.9, A02.0, A03.0-A03.3, A03.8, A03.9, A04.0-A04.9, A05.0, 

A05.3, A05.4, A05.9, A08.0-A08.5, A09, A09.0, A09.9, K52.1, K52.8, K52.9 และ
ไดรับยาปฏิชีวนะ 

ตัวหาร A00.0, A00.1, A00.9, A02.0, A03.0-A03.3, A03.8, A03.9, A04.0-A04.9, A05.0, 

A05.3, A05.4, A05.9, A08.0-A08.5, A09, A09.0, A09.9, K52.1, K52.8, K52.9 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 6 เดือน (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference สธ., สปสช., นโยบายรัฐมนตรีปงบประมาณ 2558 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2558 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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ประเภท SM02 Medication management 

หมวดตัวช้ีวัด Medication system 

ประเภทตัวช้ีวัด Medication management  
รหัสตัวช้ีวัด SM0201  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) จำนวนเดือนสำรองคลังยา 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Medication Management : Inventory turn 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนเดือนที่ยาของฝาย/กลุมงานเภสัชกรรมในคลังยามีเพียงพอสำหรับการใหบริการ
ผูปวย 
2. คลังยา หมายถึง ทุกคลังยาที่สำรองยาที่โรงพยาบาลจัดซื้อ และเปนคลังใหญที่จายยา
ใหแกคลังยายอยโดยไมไดจายยาใหผูปวยโดยตรง 
3. คลังยายอย หมายถึงหนวยจายยาท่ีสำรองยาและจายใหผูปวยโดยตรง 
4. มูลคายา หมายถึง ราคาทุนที่ใชในการจัดซื ้อ คำนวณจากราคาทุนตอหนวยคูณดวย
จำนวน(ปริมาณ) 
5. มูลคายาที่จายไป หมายถึง มูลคาการขาย และ มูลคาการใช (ที่มีการเบิกไปใชจายเปน
ตนทุนการใหบริการตางๆ) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบบริหารคลังยา 
สูตรในการคำนวณ มูลคายาสำรองคงหลือรวม (คลังยาและคลังยายอย) ณ สิ้นเดือน (a) 

มูลคายารวมที่จายไป ณ เดือนนั้น (b) 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = ปริมาณยาสำรองคงเหลือรวม(คลังยาและคลังยายอย) ณ สิ้นเดอืน   

คูณดวย ราคาทุนของยาสำรองคงเหลือท่ีคลัง 
ตัวหาร b = ปริมาณการจายประจำเดือน คูณดวย ราคาทุนของยาท่ีจายออกจากคลัง 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง - 

ตัวหาร - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุก 1 เดือน (ตัวช้ีวัดรายเดือน) 
หนวยวัด เดือน 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * ไมเกิน  40 วัน (คำนวณจากจำนวนเดือนสำรองคลังคูณดวย 30) 

(เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย/ 2561) 

วิธีการแปลผล หากอยูในชวงที่กำหนด แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารคลังยาวาสามารถสำรองยา
พอเหมาะโดยไมกอใหเกิดปญหาสภาพคลองทางการเงิน โดยพิจารณาจากอัตราการจายยา
และ Lead Time ของการจัดซื้อยา 

ที่มา/ Reference (1) หนังสือตัวช้ีวัดระบบยาในโรงพยาบาล hospital drug system performance 

indicator, หนา 53-54 , ธิดา นิงสานนท /เสาวคนธ รัตนวิจติรศลิป 
(2) เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
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เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ (1) โรงพยาบาลรัฐไมมีวตัถุประสงคเพื่อทำกำไรและมีการบริหารสินทรัพยรวมทั้งลักษณะ

ทางบัญชีตางจาก รพ.เอกชน ทำใหตัวช้ีวัดไมสามารถสะทอนการจัดการไดโดยตรง 
(2) แตละโรงพยาบาลใชขอมูลนี้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบบริหาร
เวชภัณฑเพื่อกำหนดมลูคายาสำรองใหอยูในระดับที่เหมาะสมของโรงพยาบาลเพ่ือใชเปน
เกณฑเปาหมาย 

(3) เปนตัวช้ีวัดนำรอง ใชเปรียบเทียบเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐมีการเรยีนการสอน ทดลอง
ใชในเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 
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หมวด HE: Employee health promotion (E) 

ประเภท HE01 Employee health status 

หมวดตัวช้ีวัด Employee health promotion 

ประเภทตัวช้ีวัด Employee health status 

รหัสตัวช้ีวัด HE0101 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละบุคลากรไดรับการตรวจรางกายประจำป 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Employee: Percent of employee check-up 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

บุคลากรที่เขารับการตรวจสุขภาพประจำป หมายถึง กรณเีปนขาราชการและลูกจางประจำ 
ตรวจสุขภาพตามสิทธ์ิกระทรวงการคลังกำหนด สวนลูกจางช่ัวคราว ตรวจสุขภาพตาม
นโยบายขององคกร/ หนวยงาน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด เพื่อสงเสริมการมีสวสัดิการดานสขุภาพของบุคลากร 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนบุคลากรไดรับการตรวจรางกายประจำป 
ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรทั้งหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 

ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I   

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Employee health promotion 

ประเภทตัวช้ีวัด Employee health status 
รหัสตัวช้ีวัด HE0102 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑมาตรฐาน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Employee: Percent of employee have exceeding BMI 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

การประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร หมายถึง เปนการตรวจประเมินหาคาดัชนีมวลกาย 
ซึ่งมีการกระทำพรอมกันกับการตรวจสุขภาพประจำปของบุคลากรดวยการประเมินจาก
น้ำหนักและสวนสูง คาดัชนีมวลกายท่ีเกินกวาเกณฑมาตรฐาน คือมากกวาหรือเทากับ 23.0 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด มุมมองดาน internal process และทรัพยากรบุคคล 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนบุคลากรที่มี BMI เกินเกณฑมาตรฐาน 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรทีไ่ดรับการตรวจประเมินหาคาดัชนีมวลกายทั้งหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 

ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I   

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Employee health promotion 

ประเภทตัวช้ีวัด Employee health status 
รหัสตัวช้ีวัด HE0103 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละบคุลากรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Employee: Percent of employee have behavior-smoky 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

บุคลากรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี ่

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธภาวะสุขภาพของบุคลากรตามโรคและพฤติกรรมทีก่ำหนด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนบุคลากรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี ่
ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรทั้งหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 

ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I   

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Employee health promotion 

ประเภทตัวช้ีวัด Employee health status 
รหัสตัวช้ีวัด HE0104 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละบุคลากรเพศชายมภีาวะอวนลงพุง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Employee: Percent of employee (male) obesity 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ภาวะอวนลงพุง หมายถึง ภาวะทีม่ีการสะสมของไขมันในรางกายบริเวณชองทองเกิน
มาตรฐานวดัรอบเอวตรงตำแหนงสะดือ โดยใชสายวดัในชวงหายใจออกสุด สายวัดแนบกับ
ลำตัว ไมรัดแนน และใหระดับของสายวัดวางอยูในแนวขนานกับพ้ืน โดยรอบเอวของผูชาย 
ไมเกิน 90 เซนติเมตร 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธภาวะสุขภาพของบุคลากรตามโรคและพฤติกรรมทีก่ำหนด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนบุคลากรเพศชายทีไ่ดรบัการวัดรอบเอวและมีคารอบเอวมากกวา 90 เซนติเมตร 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรเพศชายท่ีไดรับการวัดรอบเอวท้ังหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Employee health promotion 

ประเภทตัวช้ีวัด Employee health status 
รหัสตัวช้ีวัด HE0105 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละบคุลากรเพศหญิงมีภาวะอวนลงพุง 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Employee: Percent of employee (female) obesity 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ภาวะอวนลงพุง หมายถึง ภาวะทีม่ีการสะสมของไขมันในรางกายบริเวณชองทองเกิน
มาตรฐานวดัรอบเอวตรงตำแหนงสะดือ โดยใชสายวดัในชวงหายใจออกสุด สายวัดแนบกับ
ลำตัว ไมรัดแนน และใหระดับของสายวัดวางอยูในแนวขนานกับพ้ืน โดยรอบเอวของผูหญิง 
ไมเกิน 80 เซนติเมตร 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธภาวะสุขภาพของบุคลากรตามโรคและพฤติกรรมทีก่ำหนด 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนบุคลากรเพศหญิงที่ไดรับการวัดรอบเอว และมีคารอบเอวมากกวา 80 
เซนติเมตร 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรเพศหญิงที่ไดรับการวัดรอบเอวท้ังหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I   

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Employee health promotion 

ประเภทตัวช้ีวัด Employee health status 
รหัสตัวช้ีวัด HE0106 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละบคุลากรไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Employee: Percent of employee received Influenza immunization 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

บุคลากรไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ หมายถึง การที่บุคลากรไดรับการฉดีวัคซีนไขหวัดใหญตาม
ฤดูกาล เพื่อปองกันโรคไขหวัดใหญในแตละป 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธอัตราบุคลากรไดรบัการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดกูาล 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนบุคลากรที่ไดรับการฉดีวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล 

ตัวหาร b = จำนวนบุคลากรทั้งหมด (1 มิถุนายน สิ้นสดุ 30 กันยายน ของทุกป) 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  - 
ตัวหาร  - 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) * National hospital organization clinical evaluation index 2009 (In Japanese): 

87.3 
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference THIP I (เปนตัวช้ีวัดท่ีเพิ่มมาใหมในปงบ 2558) 

National hospital organization clinical evaluation index 2009 (In Japanese) 

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวด HC: Customer health promotion (C) 

ประเภท HC01 Customer health status 

หมวดตัวช้ีวัด Customer health promotion 

ประเภทตัวช้ีวัด Customer health status 
รหัสตัวช้ีวัด HC0101 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) ความสามารถในการดูแลตนเอง/การดูแลผูปวยของญาติโรค Asthma 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Customer: Asthma patients or their relative(s) who are able to care for the 

patient's needs 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย Asthma หมายถึงผูปวยที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคหอบหืดโดยมี
รหัสโรคอยูในกลุมรหสัโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไวนี้และในท่ีนี้หมาย
รวมถึงเฉพาะผูปวย Asthma ผูใหญในแผนกอายุรกรรม 

2. ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย/ญาตผิูดูแล หมายถึง การที่ผูปวยและญาติ
ผูดูแลไดรับการเสริมพลังใหสามารถกลับไปใชชีวิตประจำวันไดอยางมีคุณภาพสามารถดูแล
ตนเองไดอยางถูกตองและใชบริการในการรักษาไดอยางเหมาะสม 

3. การประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย Asthma/ญาตผิูดูแล หมายถึง 
การประเมินโดยตรวจสอบสัดสวนของผูปวย Asthma ที่มารับบริการที่ ER กับ OPD มี
อัตราเพิ่มขึ้น (จำนวนคร้ังท่ี ER ลดลง : จำนวนคนท่ี OPD เพิ่มขึ้น) 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยการวางแผนจำหนายการเสริมพลัง และการสรางเสริม
สุขภาพ 

สูตรในการคำนวณ a/b 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังของผูปวยโรค Asthma ที่มารับการรักษาท่ี ER ในรอบ 1 ป 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยโรค Asthma ทั้งหมดท่ีมารับการรักษาท่ี OPD อยางตอเนื่องอยางนอย 2

ครั้ง/ป ในรอบปเดียวกัน 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = J45, J46 
ตัวหาร Pdx = J45, J46 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด อัตรา (ครั้ง : คน) 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Customer health promotion 

ประเภทตัวช้ีวัด Customer health status 
รหัสตัวช้ีวัด HC0102 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) ความสามารถในการดูแลตนเอง/ การดูแลผูปวยของญาติโรค COPD 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Customer: COPD patients or their relative(s) who are able to care for the 

patient's needs 
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1. ผูปวย COPD หมายถึงผูปวยที่มี Principal diagnosis (Pdx) เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โดยมีรหัสโรคอยูในกลุมรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10,  ICD-9 ดังท่ีระบุไวนี ้
2. ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย/ญาติผูดูแล หมายถึง การที่ผูปวยและญาติ
ผูดูแลไดรับการเสริมพลังใหสามารถกลับไปใชชีวิตประจำวันอยางมีคุณภาพ เขาใจสภาวะ
ของโรคมีความพรอมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เขาใจในการปฏิบัติตัว
สามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตอง เชน การออกกำลังกายการฟนฟูสมรรถภาพ และการ
หลีกเลี่ยง/ควบคุมปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดโรคมากขึ้นเชนการสูบบุหรี่ เปนตน 

3. การประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย COPD/ญาติผูดูแล หมายถึง การ
ประเมินโดยตรวจสอบสัดสวนของผูปวย COPD ที่มารับบริการที ่ER กับ OPD มีอัตราลดลง 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยการวางแผนจำหนายการเสริมพลัง และการสรางเสริม
สุขภาพ 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยโรค COPD ที่มารับการรักษาท่ี ER มากกวาหรือเทากับ 3 ครั้งตอป 
ตัวหาร b = จำนวนผูปวยโรค COPD ทั้งหมดที่มารับการรักษาอยางตอเนื่องอยางนอย 2 ครั้งตอป 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = J44.0, J44.1, J44.2 
ตัวหาร Pdx = J44.0, J44.1, J44.2 

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2557 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวด HH: Health Promotion 

ประเภท HH01 Tobacco Use 

กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H) 

หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 
ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 
รหัสตัวช้ีวัด HH0101.1 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการคัดกรองสถานะการบรโิภคยาสูบของผูรับบริการทีม่ีอายุ 15 ปข้ึนไปที่มาใช 

บริการผูปวยนอกของสถานพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco Use: Percent of Tobacco Use Screened of Service Recipients aged ≥ 

15 years old at the Outpatient Service. 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

การบริโภคยาสูบ หมายถึง การบรโิภคผลิตภัณฑยาสูบท้ังชนิดมีควัน (Smoking tobacco 

use) เชน บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่มวนเอง ซิการ ไปป บารากู เปนตน และชนิดไมมีควัน 
(Smokeless tobacco) ไดแก การนำยาเสนมาสูด ดม อม เค้ียว เชน การรับประทาน
หมากพลูที่มสีวนผสมของยาเสน การสูดยานัตถุที่มสีวนผสมของยาสูบ การอม/จุก/เค้ียวยา
เสน เปนตน รวมไปถึงการใชผลติภัณฑบหุรี่ไฟฟาทุกประเภท 

การคัดกรองสถานะการบริโภคยาสูบทีม่าใชบริการผูปวยนอกของสถานพยาบาล หมายถึง  
การคัดกรองสถานะการบริโภคยาสูบของผูรับบริการที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ทีม่าใชบริการ 
ผูปวยนอกของสถานพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ความครอบคลุมของการคดักรองสถานะการบริโภคยาสูบของผูรับบริการ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูรับบริการของสถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไปทีม่าใชบริการผูปวยนอกของ 
สถานพยาบาล และไดรับการคัดกรองสถานะการบริโภคยาสูบ ในชวงเวลา 3 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนผูรับบริการของสถานพยาบาลที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปทั้งหมดทีม่าใช 
บริการผูปวยนอกของสถานพยาบาล ในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง: Z72.0 or F17.2 
ตัวหาร ตัวหาร:  

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุก 3 เดือน (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 
ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง III-2 ก. (2) การประเมินแรกรับของผูปวยแตละราย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H) 

หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 
ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 
รหัสตัวช้ีวัด HH0101.2 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละการคัดกรองสถานะการบรโิภคยาสูบของผูรับบริการทีม่ีอายุ 15 ปข้ึนไปที่มาใช 

บริการผูปวยในของสถานพยาบาล 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco Use: Percent of Tobacco Use Screened of Service Recipients aged ≥ 

15 years old at the In-patient Service. 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

การบริโภคยาสูบ หมายถึง การบรโิภคผลิตภัณฑยาสูบท้ังชนิดมีควัน (Smoking tobacco 

use) เชน บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่มวนเอง ซิการ ไปป บารากู เปนตน และชนิดไมมีควัน 
(Smokeless tobacco) ไดแก การนำยาเสนมาสูด ดม อม เค้ียว เชน การรับประทาน
หมากพลูที่มสีวนผสมของยาเสน การสูดยานัตถุที่มสีวนผสมของยาสูบ การอม/จุก/เคี้ยวยา
เสน เปนตน รวมไปถึงการใชผลติภัณฑบหุรี่ไฟฟาทุกประเภท 

การคัดกรองสถานะการบริโภคยาสูบทีม่าใชบริการผูปวยในของสถานพยาบาล หมายถึง  
การคัดกรองสถานะการบริโภคยาสูบของผูรับบริการที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ทีม่าใชบริการ 
ผูปวยในของสถานพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ความครอบคลุมของการคดักรองสถานะการบริโภคยาสูบของผูรับบริการ 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูรับบริการของสถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไปทีม่าใชบริการผูปวยในของ 
สถานพยาบาล และไดรับการคัดกรองสถานะการบริโภคยาสูบ ในชวงเวลา 3 เดือน 

ตัวหาร b = จำนวนผูรับบริการของสถานพยาบาลที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปทั้งหมดทีม่าใช 
บริการผูปวยในของสถานพยาบาล ในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง: Z72.0 or F17.2 

ตัวหาร ตัวหาร:  
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุก 3 เดือน (ตัวช้ีวัดรายไตรมาส) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 
ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง III-2 ก. (2) การประเมินแรกรับของผูปวยแตละราย 
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H) 

หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 

ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 

รหัสตัวช้ีวัด HH0102 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูรับบริการที่มภีาวะตดินิโคตินทีไ่ดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence patients receiving nicotine  

dependence treatment. 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูรับบริการ หมายถึง ผูรับบริการในสถานพยาบาลทีม่ีอายุ 15 ปขึ้นไปท้ังบริการแบบผูปวย
นอกและผูปวยใน ที่ไดรับการคัดกรองและวินิจฉัยภาวะตดินิโคติน 
การไดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน หมายถึง การเขารับบริการในการบำบัดภาวะติด
นิโคตินแกผูรับบริการสอดคลองตามแนวทางการบำบัดภาวะตดินิโคตินของสถานพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ความครอบคลุมของการเขาถึงบรกิารบำบัดภาวะตดินิโคติน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูรับบริการในสถานพยาบาลทีม่ีอายุ 15 ปขึ้นไป ท่ีไดรบัการวินิจฉัยภาวะตดิ
นิโคติน และไดรับบริการบำบดัภาวะติดนิโคติน 

ตัวหาร b = จำนวนผูรับบริการในสถานพยาบาลทีม่ีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ไดรบัการวินิจฉัยภาวะตดิ
นิโคตินท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกนั 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F17.2 

ตัวหาร F17.2 
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุก 6 เดือน หรือปละ 2 ครั้ง (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H)  

หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 

ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 

รหัสตัวช้ีวัด HH0103.1 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูรับบริการกลุมโรคเบาหวานท่ีมีภาวะติดนิโคตินและไดรับบริการบำบัดภาวะตดิ

นิโคติน  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence in DM patients receiving  

nicotine dependence treatment. 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูรับบริการกลุมโรคเบาหวาน หมายถึง ผูรับบริการกลุมโรคเบาหวานในสถานพยาบาลทีม่ี
อายุ 15 ปขึ้นไปท้ังบริการแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ที่ไดรับการคดักรองและวินิจฉัย
ภาวะตดินิโคติน 
การไดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน หมายถึง การเขารับบริการในการบำบัดภาวะติด
นิโคตินแกผูรับบริการสอดคลองตามแนวทางการบำบัดภาวะตดินิโคตินของสถานพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ความครอบคลุมของการเขาถึงบรกิารบำบัดภาวะตดินิโคติน (กลุมโรคเบาหวาน) 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูรับบริการกลุมโรคเบาหวานในสถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ท่ีไดรับการ
วินิจฉัยภาวะติดนิโคติน และไดรับบริการบำบดัภาวะติดนโิคติน 

ตัวหาร b = จำนวนผูรับบริการกลุมโรคเบาหวานในสถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ท่ีไดรับการ
วินิจฉัยภาวะติดนิโคตินทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง E10, E11, E12, E13, E14 

F17.2  

ตัวหาร E10, E11, E12, E13, E14 

F17.2 
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุก 6 เดือน หรือปละ 2 ครั้ง (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H) 

หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 

ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 

รหัสตัวช้ีวัด HH0103.2 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูรับบริการกลุมโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะติดนโิคตินและไดรับบริการบำบัด

ภาวะตดินิโคติน  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence in Hypertension patients  

receiving nicotine dependence treatment. 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูรับบริการกลุมโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผูรับบริการกลุมโรคความดันโลหิตสูงใน
สถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไปทั้งบริการแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ที่ไดรับการคัด
กรองและวินิจฉัยภาวะตดินิโคติน 
การไดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน หมายถึง การเขารับบริการในการบำบัดภาวะติด
นิโคตินแกผูรับบริการสอดคลองตามแนวทางการบำบัดภาวะตดินิโคตินของสถานพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ความครอบคลุมของการเขาถึงบรกิารบำบัดภาวะตดินิโคติน (กลุมโรคความดันโลหิตสูง) 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูรับบริการกลุมโรคความดันโลหิตสูงในสถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ท่ี
ไดรับการวินิจฉัยภาวะตดินิโคติน และไดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน 

ตัวหาร b = จำนวนผูรับบริการกลุมโรคความดันโลหิตสูงในสถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่
ไดรับการวินิจฉัยภาวะตดินิโคตินทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง I10, I11, I12, I13, I14, I15 

F17.2 

ตัวหาร I10, I11, I12, I13, I14, I15 

F17.2 
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุก 6 เดือน หรือปละ 2 ครั้ง (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H) 

หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 

ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 

รหัสตัวช้ีวัด HH0103.3 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูรับบริการกลุมโรคหืดที่มีภาวะตดินิโคตินและไดรับบริการบำบัดภาวะตดิ

นิโคติน  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence in Asthma patients  

receiving nicotine dependence treatment. 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูรับบริการกลุมโรคหืด หมายถึง ผูรับบริการกลุมโรคหืดในสถานพยาบาลทีม่ีอายุ 15 ปขึ้น
ไปท้ังบริการแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ที่ไดรับการคัดกรองและวนิิจฉัยภาวะติดนิโคติน 
การไดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน หมายถึง การเขารับบริการในการบำบัดภาวะติด
นิโคตินแกผูรับบริการสอดคลองตามแนวทางการบำบัดภาวะตดินิโคตินของสถานพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ความครอบคลุมของการเขาถึงบรกิารบำบัดภาวะตดินิโคติน (กลุมโรคหืด) 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูรับบริการกลุมโรคหืดในสถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ท่ีไดรับการวินิจฉัย
ภาวะตดินิโคติน และไดรบับริการบำบัดภาวะติดนโิคติน 

ตัวหาร b = จำนวนผูรับบริการกลุมโรคหดืในสถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ท่ีไดรับการวินิจฉัย
ภาวะตดินิโคตินทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง J45, J46 

F17.2 

ตัวหาร J45, J46 

F17.2 
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุก 6 เดือน หรือปละ 2 ครั้ง (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H) 

หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 

ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 

รหัสตัวช้ีวัด HH0103.4 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูรับบริการกลุมโรคถุงลมโปงพองที่มีภาวะติดนิโคตินและไดรับบริการบำบัด

ภาวะตดินิโคติน  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence in COPD patients  

receiving nicotine dependence treatment. 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูรับบริการกลุมโรคถุงลมโปงพอง หมายถึง ผูรับบริการกลุมโรคถุงลมโปงพองใน
สถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไปท้ังบริการแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ที่ไดรับการคัด
กรองและวินิจฉัยภาวะตดินิโคติน 
การไดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน หมายถึง การเขารับบริการในการบำบัดภาวะติด
นิโคตินแกผูรับบริการสอดคลองตามแนวทางการบำบัดภาวะตดินิโคตินของสถานพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ความครอบคลุมของการเขาถึงบรกิารบำบัดภาวะตดินิโคติน (กลุมโรคถุงลมโปงพอง) 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูรับบริการกลุมโรคถุงลมโปงพองในสถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ท่ีไดรับ
การวินิจฉัยภาวะติดนโิคติน และไดรับบริการบำบดัภาวะติดนิโคติน 

ตัวหาร b = จำนวนผูรับบริการกลุมโรคถุงลมโปงพองในสถานพยาบาลท่ีมอีายุ 15 ปขึ้นไป ที่ไดรับ
การวินิจฉัยภาวะติดนโิคตินท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง J44 

F17.2 

ตัวหาร J44 

F17.2 
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุก 6 เดือน หรือปละ 2 ครั้ง (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H) 

หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 

ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 

รหัสตัวช้ีวัด HH0103.5 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูรับบริการกลุมหญิงตัง้ครรภที่มภีาวะตดินิโคตินและไดรบับริการบำบดัภาวะติด

นิโคติน  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence in Pregnant patients  

receiving nicotine dependence treatment. 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูรับบริการกลุมหญิงต้ังครรภ หมายถึง ผูรับบริการกลุมหญิงตั้งครรภในสถานพยาบาลท่ีมี
อายุ 15 ปขึ้นไปท้ังบริการแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ที่ไดรับการคดักรองและวินิจฉัย
ภาวะตดินิโคติน 
การไดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน หมายถึง การเขารับบริการในการบำบัดภาวะติด
นิโคตินแกผูรับบริการสอดคลองตามแนวทางการบำบัดภาวะตดินิโคตินของสถานพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ความครอบคลุมของการเขาถึงบรกิารบำบัดภาวะตดินิโคติน (กลุมหญิงตั้งครรภ) 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูรับบริการกลุมหญิงตัง้ครรภในสถานพยาบาลทีม่ีอายุ 15 ปขึ้นไป ท่ีไดรับการ
วินิจฉัยภาวะติดนิโคติน และไดรับบริการบำบดัภาวะติดนโิคติน 

ตัวหาร b = จำนวนผูรับบริการกลุมหญิงตั้งครรภในสถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ท่ีไดรับการ
วินิจฉัยภาวะติดนิโคตินทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F17.2 

ตัวหาร F17.2 
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุก 6 เดือน หรือปละ 2 ครั้ง (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H) 

หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 

ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 

รหัสตัวช้ีวัด HH0103.6 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูรับบริการกลุมโรคถุงลมโปงพองที่มีภาวะติดนิโคตินและไดรับบริการบำบัด

ภาวะตดินิโคติน  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco Use: Percentage of nicotine dependence in Asthma patients  

receiving nicotine dependence treatment. 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ผูรับบริการกลุมโรคถุงลมโปงพอง หมายถึง ผูรับบริการกลุมโรคถุงลมโปงพองใน
สถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไปทั้งบริการแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ที่ไดรับการคัด
กรองและวินิจฉัยภาวะตดินิโคติน 
การไดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน หมายถึง การเขารับบริการในการบำบัดภาวะติด
นิโคตินแกผูรับบริการสอดคลองตามแนวทางการบำบัดภาวะตดินิโคตินของสถานพยาบาล 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ความครอบคลุมของการเขาถึงบรกิารบำบัดภาวะตดินิโคติน (กลุมโรคถุงลมโปงพอง) 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูรับบริการกลุมโรคถุงลมโปงพองในสถานพยาบาลท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป ท่ีไดรับ
การวินิจฉัยภาวะติดนโิคติน และไดรับบริการบำบดัภาวะติดนิโคติน 

ตัวหาร b = จำนวนผูรับบริการกลุมโรคถุงลมโปงพองในสถานพยาบาลท่ีมอีายุ 15 ปขึ้นไป ที่ไดรับ
การวินิจฉัยภาวะติดนโิคตินท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง F17.2 

ตัวหาร F17.2 
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุก 6 เดือน หรือปละ 2 ครั้ง (ตัวช้ีวัดรายครึ่งป) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H) 

หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 

ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 

รหัสตัวช้ีวัด HH0104.1 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยกลุมโรคเบาหวานท่ีรับบริการบำบัดรักษาภาวะติดนิโคตินและสามารถ
หยุดบรโิภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco use: continuous abstinence rate (CAR) at 6 months (DM Patients) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

การบริโภคยาสูบ หมายถึง การบริโภคผลติภณัฑยาสูบท้ังชนิดมีควนั (Smoking tobacco 

use) เชน บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่มวนเอง ซิการ ไปป บารากู เปนตน และชนิดไมมีควัน 
(Smokeless tobacco) ไดแก การนำยาเสนมาสูด ดม อม เค้ียว เชน การรับประทาน
หมากพลูที่มสีวนผสมของยาเสน การสูดยานัตถุที่มสีวนผสมของยาสูบ การอม/จุก/เคี้ยวยา
เสน เปนตน รวมไปถึงการใชผลติภัณฑบหุรี่ไฟฟาทุกประเภท 

การไดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน หมายถึง การเขารับบริการในการบำบัดภาวะติด
นิโคตินแกผูรับบริการสอดคลองตามแนวทางการบำบัดภาวะตดินิโคตินของสถานพยาบาล 

หยุดบริโภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน หมายถึง สามารถหยดุบรโิภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน
หลังจำหนายจากการบำบัดรักษาภาวะตดินิโคติน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประสิทธิผลของบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยกลุมโรคเบาหวาน ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ที่เขารับบรกิารบำบัดรักษาภาวะติด

นิโคตินและสามารถหยุดบริโภคยาสูบไดสำเร็จตอเนื่อง 6 เดือนหลังจำหนายจากการ
บำบัดรักษา 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยกลุมโรคเบาหวาน ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่เขารับบรกิารบำบัดรักษาภาวะ
ติดนิโคติน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง E10, E11, E12, E13, E14 and F17.2  

ตัวหาร E10, E11, E12, E13, E14 and F17.2 
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุกป หรือปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H) 

หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 

ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 

รหัสตัวช้ีวัด HH0104.2 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยกลุมโรคความดันโลหิตสูงที่รับบริการบำบดัรักษาภาวะตดินิโคตินและ
สามารถหยุดบริโภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco use: continuous abstinence rate (CAR) at 6 months (Hypertension 

Patients) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

การบริโภคยาสูบ หมายถึง การบริโภคผลติภณัฑยาสูบท้ังชนิดมีควนั (Smoking tobacco 

use) เชน บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่มวนเอง ซิการ ไปป บารากู เปนตน และชนิดไมมีควัน 
(Smokeless tobacco) ไดแก การนำยาเสนมาสูด ดม อม เค้ียว เชน การรับประทาน
หมากพลูที่มสีวนผสมของยาเสน การสูดยานัตถุที่มสีวนผสมของยาสูบ การอม/จุก/เคี้ยวยา
เสน เปนตน รวมไปถึงการใชผลติภัณฑบหุรี่ไฟฟาทุกประเภท 

การไดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน หมายถึง การเขารับบริการในการบำบัดภาวะติด
นิโคตินแกผูรับบริการสอดคลองตามแนวทางการบำบัดภาวะตดินิโคตินของสถานพยาบาล 

หยุดบริโภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน หมายถึง สามารถหยดุบรโิภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน
หลังจำหนายจากการบำบัดรักษาภาวะตดินิโคติน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประสิทธิผลของบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยกลุมโรคความดนัโลหิตสูง ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ที่เขารับบริการบำบัดรักษา

ภาวะตดินิโคตินและสามารถหยุดบริโภคยาสูบไดสำเร็จตอเนื่อง 6 เดือนหลังจำหนายจากการ
บำบัดรักษา 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยกลุมโรคความดันโลหิตสูง ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่เขารับบริการบำบัดรักษา
ภาวะตดินิโคติน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง I10, I11, I12, I13, I14, I15 and F17.2 

ตัวหาร I10, I11, I12, I13, I14, I15 and F17.2 
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุกป หรือปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H) 

หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 

ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 

รหัสตัวช้ีวัด HH0104.3 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยกลุมโรคหืดท่ีรับบริการบำบดัรักษาภาวะตดินิโคตนิและสามารถหยุด
บริโภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco use: continuous abstinence rate (CAR) at 6 months (Asthma 

Patients) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

การบริโภคยาสูบ หมายถึง การบริโภคผลติภณัฑยาสูบท้ังชนิดมีควนั (Smoking tobacco 

use) เชน บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่มวนเอง ซิการ ไปป บารากู เปนตน และชนิดไมมีควัน 
(Smokeless tobacco) ไดแก การนำยาเสนมาสูด ดม อม เค้ียว เชน การรับประทาน
หมากพลูที่มสีวนผสมของยาเสน การสูดยานัตถุที่มสีวนผสมของยาสูบ การอม/จุก/เคี้ยวยา
เสน เปนตน รวมไปถึงการใชผลติภัณฑบหุรี่ไฟฟาทุกประเภท 

การไดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน หมายถึง การเขารับบริการในการบำบัดภาวะติด
นิโคตินแกผูรับบริการสอดคลองตามแนวทางการบำบัดภาวะตดินิโคตินของสถานพยาบาล 

หยุดบริโภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน หมายถึง สามารถหยดุบรโิภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน
หลังจำหนายจากการบำบัดรักษาภาวะตดินิโคติน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประสิทธิผลของบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยกลุมโรคหดื ที่มอีายุ 15 ปข้ึนไป ที่เขารับบริการบำบัดรักษาภาวะติด

นิโคตินและสามารถหยุดบริโภคยาสูบไดสำเร็จตอเนื่อง 6 เดือนหลังจำหนายจากการ
บำบัดรักษา 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยกลุมโรคหืด ที่มอีายุ 15 ปข้ึนไปที่เขารับบริการบำบัดรักษาภาวะติด
นิโคติน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง J45, J46 and F17.2 

ตัวหาร J45, J46 and F17.2 
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุกป หรือปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H) 

หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 

ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 

รหัสตัวช้ีวัด HH0104.4 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยกลุมโรคถุงลมโปงพองที่รับบริการบำบัดรักษาภาวะติดนิโคตินและสามารถ
หยุดบรโิภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco use: continuous abstinence rate (CAR) at 6 months (COPD Patients) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

การบริโภคยาสูบ หมายถึง การบริโภคผลติภณัฑยาสูบท้ังชนิดมีควนั (Smoking tobacco 

use) เชน บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่มวนเอง ซิการ ไปป บารากู เปนตน และชนิดไมมีควัน 
(Smokeless tobacco) ไดแก การนำยาเสนมาสูด ดม อม เค้ียว เชน การรับประทาน
หมากพลูที่มสีวนผสมของยาเสน การสูดยานัตถุที่มสีวนผสมของยาสูบ การอม/จุก/เคี้ยวยา
เสน เปนตน รวมไปถึงการใชผลติภัณฑบหุรี่ไฟฟาทุกประเภท 

การไดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน หมายถึง การเขารับบริการในการบำบัดภาวะติด
นิโคตินแกผูรับบริการสอดคลองตามแนวทางการบำบัดภาวะตดินิโคตินของสถานพยาบาล 

หยุดบริโภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน หมายถึง สามารถหยดุบรโิภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน
หลังจำหนายจากการบำบัดรักษาภาวะตดินิโคติน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประสิทธิผลของบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยกลุมโรคถุงลมโปงพอง ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ที่เขารับบริการบำบัดรักษา

ภาวะตดินิโคตินและสามารถหยุดบริโภคยาสูบไดสำเร็จตอเนื่อง 6 เดือนหลังจำหนายจากการ
บำบัดรักษา 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยกลุมโรคถุงลมโปงพอง ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่เขารบับริการบำบดัรักษา
ภาวะตดินิโคติน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง J44 and F17.2 

ตัวหาร J44 and F17.2 
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุกป หรือปละคร้ัง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  

กลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพ (Health Promotion: H) 
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หมวดตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดสรางเสรมิสุขภาพตามปจจยัเสี่ยงภยัสุขภาพ (Health Risk Factors: HH) 

ประเภทตัวช้ีวัด Tobacco Use 

รหัสตัวช้ีวัด HH0104.5 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) รอยละของผูปวยกลุมหญิงตั้งครรภที่รับบริการบำบัดรักษาภาวะติดนิโคตินและสามารถ
หยุดบรโิภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Tobacco use: Tobacco use: continuous abstinence rate (CAR) at 6 months 

(Pregnant Patients) 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

การบริโภคยาสูบ หมายถึง การบริโภคผลติภณัฑยาสูบท้ังชนิดมีควนั (Smoking tobacco 

use) เชน บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่มวนเอง ซิการ ไปป บารากู เปนตน และชนิดไมมีควัน 
(Smokeless tobacco) ไดแก การนำยาเสนมาสูด ดม อม เค้ียว เชน การรับประทาน
หมากพลูที่มสีวนผสมของยาเสน การสูดยานัตถุที่มสีวนผสมของยาสูบ การอม/จุก/เคี้ยวยา
เสน เปนตน รวมไปถึงการใชผลติภัณฑบหุรี่ไฟฟาทุกประเภท 

การไดรับบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน หมายถึง การเขารับบริการในการบำบัดภาวะติด
นิโคตินแกผูรับบริการสอดคลองตามแนวทางการบำบัดภาวะตดินิโคตินของสถานพยาบาล 

หยุดบริโภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน หมายถึง สามารถหยดุบรโิภคยาสูบตอเนื่อง 6 เดือน
หลังจำหนายจากการบำบัดรักษาภาวะตดินิโคติน 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ประสิทธิผลของบริการบำบัดภาวะติดนิโคติน 
สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100 
ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนผูปวยกลุมหญิงตั้งครรภ ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ที่เขารับบรกิารบำบัดรักษาภาวะติด

นิโคตินและสามารถหยุดบริโภคยาสูบไดสำเร็จตอเนื่อง 6 เดือนหลังจำหนายจากการ
บำบัดรักษา 

ตัวหาร b = จำนวนผูปวยกลุมหญิงตั้งครรภ ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่เขารับบรกิารบำบัดรักษาภาวะ
ติดนิโคติน 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  

ตัวหาร  
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล ทุกป หรือปละคร้ัง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด รอยละ  
Benchmark (แหลงอางอิง/ป)*  
วิธีการแปลผล คายิ่งมาก = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference  
หัวขอมาตรฐาน HA ที่เช่ือมโยง  
วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2565 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  

เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวด AA: Ambulatory care (A) 

ประเภท AA01 Ambulatory care sensitive Ccondition (A)  

หมวดตัวช้ีวัด Ambulatory care 

ประเภทตัวช้ีวัด Ambulatory care sensitive condition 

รหัสตัวช้ีวัด AA0101 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (โรคลมชัก) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Epilepsy: Hospitalization rate 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ภาวะที ่ควรควบคุมดวยบริการผู ป วยนอก (โรคลมชัก) (ACSC: Ambulatory Care 

Sensitive Condition) เปนการคัดเลือกขอมูลการนอนโรงพยาบาลของภาวะที่ควรควบคุม
ดวยบริการผูปวยนอก โดยพิจารณาจากการวินิจฉัยหลัก (Pdx) โดยใชรหัส ICD-10 ของ
ผูปวยโรคลมชัก (Epilepsy) ไดแก G40 และ G41 

*ACSC อางอิงจากการศึกษาของสุพล ลิมวัฒนานนท ในคูมือการวิเคราะหอัตราการนอน
โรงพยาบาลของภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก ประกอบดวยโรคลมชัก, ปอดอุด
กั้นเรื้อรัง, หืด, เบาหวาน, และความดันโลหิตสูง โดยบริบทประเทศไทยไมรวมโรคหัวใจ
ลมเหลวและน้ำทวมปอด (Heart Failure-HT, Pulmonary Edema-PE) เนื ่องจากไม
สามารถใหการรักษาสองโรคนี้ไดในหนวยบริการปฐมภูมิ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด การติดตามและประเมินสมรรถนะการใชบริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภมูิที่สามารถลด
การเขานอนรักษาในโรงพยาบาลโดยไมจำเปน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100,000 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังท่ีผูปวยอายุ 15-74 ปทุกสิทธิการรักษา ที่ลงทะเบียนของหนวยบริการ
ประจำเขารักษาในโรงพยาบาลในโรคลมชัก (epilepsy) 

ตัวหาร b = จำนวนประชากรกลางปทุกสทิธิการรักษาในพื้นที่รับผดิชอบ อายุ 15-74 ป 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = G40, G41 

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด ตอแสนประชากร 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ตัวช้ีวัด sub-group ปรับปรุงรายละเอียดใหมีความครอบคลุมประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ทุกสิทธิ (population-based) โดยอางอิงจาก ตัวช้ีวัด สปสช. อัตราการนอนโรงพยาบาล
ดวยภาวะที่ควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (ACSC) ในโรคลมชัก (epilepsy), ปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (COPD), หืด (Asthma), เบาหวาน (DM), และความดันโลหติสูง (HT)  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Ambulatory care 

ประเภทตัวช้ีวัด Ambulatory care sensitive condition 

รหัสตัวช้ีวัด AA0102 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง) 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) COPD: Hospitalization rate 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ภาวะที ่ควรควบคุมดวยบริการผู ป วยนอก (โรคลมชัก) (ACSC: Ambulatory Care 

Sensitive Condition) เปนการคัดเลือกขอมูลการนอนโรงพยาบาลของภาวะที่ควรควบคุม
ดวยบริการผูปวยนอก โดยพิจารณาจากการวินิจฉัยหลัก (Pdx) โดยใชรหัส ICD-10 ของ
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ไดแก J40-J44 และ J47 รวมทั้ง J10.0, J11.0, J12-

J16, J18, J20, J21, J22 ที่มกีารวินิจฉัยรอง (Sdx) เปน J44 

*ACSC อางอิงจากการศึกษาของสุพล ลมิวัฒนานนท ในคูมือการวิเคราะหอัตราการนอน
โรงพยาบาลของภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก ประกอบดวยโรคลมชัก, ปอดอุด
กั้นเรื้อรัง, หืด, เบาหวาน, และความดันโลหิตสูง โดยบริบทประเทศไทยไมรวมโรคหัวใจ
ลมเหลวและน้ำทวมปอด (Heart Failure-HT, Pulmonary Edema-PE) เนื่องจากไม
สามารถใหการรักษาสองโรคนีไ้ดในหนวยบริการปฐมภูมิ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด การติดตามและประเมินสมรรถนะการใชบริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภมูิที่สามารถลด
การเขานอนรักษาในโรงพยาบาลโดยไมจำเปน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100,000 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังท่ีผูปวยอายุ 15-74 ปทุกสิทธิการรักษา ท่ีลงทะเบียนของหนวยบริการ
ประจำเขารักษาในโรงพยาบาลในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 

ตัวหาร b = จำนวนประชากรกลางปทุกสทิธิการรักษาในพื้นที่รับผดิชอบ อายุ 15-74 ป 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = J40-J44 และ J47  

Pdx = J10.0, J11.0, J12-J16, J18, J20, J21, J22 และ มีการวินิจฉัยรอง (Sdx)= J44 

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด ตอแสนประชากร 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ตัวช้ีวัด Sub-group ปรบัปรุงรายละเอียดใหมีความครอบคลุมประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ทุกสิทธิ (Population-based) โดยอางอิงจาก ตัวช้ีวัด สปสช. อัตราการนอนโรงพยาบาล
ดวยภาวะที่ควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (ACSC) ในโรคลมชัก (epilepsy), ปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (COPD), หืด (Asthma), เบาหวาน (DM), และความดันโลหติสูง (HT)  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Ambulatory care 

ประเภทตัวช้ีวัด Ambulatory care sensitive condition 

รหัสตัวช้ีวัด AA0103 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (โรคหืด) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Asthma: Hospitalization rate 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ภาวะที ่ควรควบคุมดวยบริการผู ป วยนอก (โรคลมชัก) (ACSC: Ambulatory Care 

Sensitive Condition) เปนการคัดเลือกขอมูลการนอนโรงพยาบาลของภาวะที่ควรควบคุม
ดวยบริการผูปวยนอก โดยพิจารณาจากการวินิจฉัยหลัก (Pdx) โดยใชรหัส ICD-10 ของ
ผูปวยโรคหืด (Asthma) ไดแก J45 และ J46 

*ACSC อางอิงจากการศึกษาของสุพล ลิมวัฒนานนท ในคูมือการวิเคราะหอัตราการนอน
โรงพยาบาลของภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก ประกอบดวยโรคลมชัก, ปอดอุด
กั้นเรื้อรัง, หืด, เบาหวาน, และความดันโลหิตสูง โดยบริบทประเทศไทยไมรวมโรคหัวใจ
ลมเหลวและน้ำทวมปอด (Heart Failure-HT, Pulmonary Edema-PE) เนื ่องจากไม
สามารถใหการรักษาสองโรคนี้ไดในหนวยบริการปฐมภูมิ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด การติดตามและประเมินสมรรถนะการใชบริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภมูิที่สามารถลด
การเขานอนรักษาในโรงพยาบาลโดยไมจำเปน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100,000 

ขอมูลที่ตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังท่ีผูปวยอายุ 15-74 ปทุกสิทธิการรักษา ท่ีลงทะเบียนของหนวยบริการ
ประจำเขารักษาในโรงพยาบาลในโรคหืด (Asthma) 

ตัวหาร b = จำนวนประชากรกลางปทุกสทิธิการรักษาในพื้นที่รับผดิชอบ อายุ 15-74 ป 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = J45, J46 

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด ตอแสนประชากร 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ตัวช้ีวัด sub-group ปรับปรุงรายละเอียดใหมีความครอบคลุมประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ทุกสิทธิ (population-based) โดยอางอิงจาก ตัวช้ีวัด สปสช. อัตราการนอนโรงพยาบาล
ดวยภาวะที่ควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (ACSC) ในโรคลมชัก (epilepsy), ปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (COPD), หืด (Asthma), เบาหวาน (DM), และความดันโลหติสูง (HT)  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Ambulatory care 

ประเภทตัวช้ีวัด Ambulatory care sensitive condition 

รหัสตัวช้ีวัด AA0104 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (โรคเบาหวาน) 
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Diabetes Mellitus (DM): Hospitalization rate 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ภาวะที ่ควรควบคุมด วยบริการผ ู ป วยนอก (โรคลมชัก) (ACSC: Ambulatory Care Sensitive 

Condition) เปนการคัดเลือกขอมูลการนอนโรงพยาบาลของภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก 
โดยพิจารณาจากการวินิจฉัยหลัก (Pdx) โดยใชรหัส ICD-10 ของผูปวยโรคเบาหวาน (DM) ไดแก 
E10.0, E10.1, E10.6, E10.9, E11.0, E11.1, E11.6, E11.9, E13.0, E13.1, E13.6, E13.9, E14.0, E14.1, 

E14.6 และ E14.9  
*ACSC อางอิงจากการศึกษาของสุพล ลิมวัฒนานนท ในคูมือการวิเคราะหอัตราการนอน
โรงพยาบาลของภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก ประกอบดวยโรคลมชัก, ปอดอุด
กั้นเรื้อรัง, หืด, เบาหวาน, และความดันโลหิตสูง โดยบริบทประเทศไทยไมรวมโรคหัวใจ
ลมเหลวและน้ำทวมปอด (Heart Failure-HT, Pulmonary Edema-PE) เนื ่องจากไม
สามารถใหการรักษาสองโรคนี้ไดในหนวยบริการปฐมภูมิ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด การติดตามและประเมินสมรรถนะการใชบริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภมูิที่สามารถลด
การเขานอนรักษาในโรงพยาบาลโดยไมจำเปน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100,000 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังท่ีผูปวยอายุ 15-74 ปทุกสิทธิการรักษา ที่ลงทะเบียนของหนวยบริการ
ประจำเขารักษาในโรงพยาบาลในโรคเบาหวาน (Diabetes) 

ตัวหาร b = จำนวนประชากรกลางปทุกสทิธิการรักษาในพื้นที่รับผดิชอบ อายุ 15-74 ป 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = E10.0, E10.1, E10.6, E10.9, E11.0, E11.1, E11.6, E11.9, E13.0, E13.1, 

E13.6, E13.9, E14.0, E14.1, E14.6 และ E14.9 

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด ตอแสนประชากร 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ตัวช้ีวัด sub-group ปรับปรุงรายละเอียดใหมีความครอบคลุมประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ทุกสิทธิ (population-based) โดยอางอิงจาก ตัวช้ีวัด สปสช. อัตราการนอนโรงพยาบาล
ดวยภาวะที่ควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (ACSC) ในโรคลมชัก (epilepsy), ปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (COPD), หืด (Asthma), เบาหวาน (DM), และความดันโลหติสูง (HT)  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  
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หมวดตัวช้ีวัด Ambulatory care 

ประเภทตัวช้ีวัด Ambulatory care sensitive condition 

รหัสตัวช้ีวัด AA0105 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย) อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (โรคความดัน
โลหิตสูง) 

ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) Hypertension: Hospitalization rate 

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ภาวะที ่ควรควบคุมดวยบริการผู ปวยนอก (โรคลมชัก) (ACSC: Ambulatory Care Sensitive 

Condition) เปนการคัดเลือกขอมูลการนอนโรงพยาบาลของภาวะที่ควรควบคุมดวยบริการผูปวย
นอก โดยพิจารณาจากการวินิจฉัยหลัก (Pdx) โดยใชรหัส ICD-10 ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
(HT) ไดแก I10 และ I11 โดยไมมีการใหหัตถการดังตอไปนี้ 33.6, 35, 36, 37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 

37.94, และ 37.98 

*ACSC อางอิงจากการศึกษาของสุพล ลิมวัฒนานนท ในคูมือการวิเคราะหอัตราการนอน
โรงพยาบาลของภาวะท่ีควรควบคุมดวยบริการผูปวยนอก ประกอบดวยโรคลมชัก, ปอดอุด
กั้นเรื้อรัง, หืด, เบาหวาน, และความดันโลหิตสูง โดยบริบทประเทศไทยไมรวมโรคหัวใจ
ลมเหลวและน้ำทวมปอด (Heart Failure-HT, Pulmonary Edema-PE) เนื ่องจากไม
สามารถใหการรักษาสองโรคนี้ไดในหนวยบริการปฐมภูมิ 

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด การติดตามและประเมินสมรรถนะการใชบริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภมูิที่สามารถลด
การเขานอนรักษาในโรงพยาบาลโดยไมจำเปน 

สูตรในการคำนวณ (a/b) x 100,000 

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง a = จำนวนคร้ังท่ีผูปวยอายุ 15-74 ปทุกสิทธิการรักษา ท่ีลงทะเบียนของหนวยบริการ
ประจำเขารักษาในโรงพยาบาลในโรคความดันโลหิตสูง (HT) 

ตัวหาร b = จำนวนประชากรกลางปทุกสทิธิการรักษาในพื้นที่รับผดิชอบ อายุ 15-74 ป 
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง Pdx = I10 และ I11 โดยไมมีการใหหัตถการดังตอไปนี้ 33.6, 35, 36, 37.3, 37.5, 37.7, 

37.8, 37.94, และ 37.98 

ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู ทุกป หรือ ปละครั้ง (ตัวช้ีวัดรายป) 
หนวยวัด ตอแสนประชากร 
Benchmark (แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล คายิ่งนอย = มีคุณภาพดี 

ที่มา/ Reference ตัวช้ีวัด sub-group ปรับปรุงรายละเอียดใหมีความครอบคลุมประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ทุกสิทธิ (population-based) โดยอางอิงจาก ตัวช้ีวัด สปสช. อัตราการนอนโรงพยาบาล
ดวยภาวะที่ควบคุมดวยบริการผูปวยนอก (ACSC) ในโรคลมชัก (epilepsy), ปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (COPD), หืด (Asthma), เบาหวาน (DM), และความดันโลหติสูง (HT)  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช 1 ตุลาคม 2561 

วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
หมายเหต ุ  

G 
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ภาคผนวก ก. แนวทางการกำหนดรหัสตัวช้ีวดั THIP 

มีการกำหนดรหัสตัวชี้วัด THIP เปนสองสวน ไดแก 1) รหัสชุดตัวอักษร ประกอบดวย ตัวอักษร
จำนวน 2 ตัว, และ 2) รหัสชุดตัวเลข ประกอบดวย ตัวเลขอารบิก จำนวน 4 ตัว โดยมีความหมายดังนี้ 
1. รหัสตัวอักษรตัวที่ 1 เปนการระบุ กลุมของตัวชี้วัดไดแก 

D– ยอมาจาก Disease กลุมตัวชี้วัดรายโรค  
C– ยอมาจาก Care process กลุมตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผูปวยที่สำคัญ 
S – ยอมาจาก System กลุมตัวชี้วัดระบบงานสำคัญ 
H – ยอมาจาก Health promotion กลุมตัวชี้วัดสรางเสริมสุขภาพ 
A – ยอมาจาก Ambulatory care กลุมตัวชี้วัดกลุมโรคท่ีควรรักษาแบบผูปวยนอก  

2. รหัสตัวอักษรตัวท่ี 2 เปนการระบุหมวดของตัวชี้วัด ไดแก 
ตัวช้ีวัดรายโรค (D) ตัวช้ีวัดกระบวนการดูแลผูปวยท่ีสำคัญ (C) 

ตัวอักษร รายละเอียดหมวด ตัวอักษร รายละเอียดหมวด 
H Cardiovascular disease  

(heart disease) 
M Maternal and child health care 

process 
N Neurovascular disease A Anesthesia care process 
R Respiratory disease O Operative care process 
C Chronic disease G General care process 
M Musculoskeletal disease E Emergency care process 
G Gastrointestinal disease I Intensive care process 
P Pediatric disease P Psychiatry care process 
S Substance use disorder   
E Center of excellence   
M Mental health   

ตัวช้ีวัดระบบงานสำคัญ (S) ตัวช้ีวัดสรางเสริมสุขภาพ (H) 
I Infection and prevention 

control system 
E Employee  

L Laboratory system C Customer 
H Human resource system D Disease-based 

F Financial system P Population-based  

C Customer service system H Health risk factors 

G Governance system ตัวช้ีวัดกลุมโรคท่ีควรรักษาแบบผูปวยนอก (A) 
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S Sterilization system ตัวอักษร รายละเอียดหมวด 
M Medication system A ACSC : Ambulatory Care Sensitive 

Condition   
 

3. รหัสตัวเลข 4 ตัว มีความหมาย ดังนี้  
รหัสตัวเลข 2 ตัวแรก (ตัวที่ 1-2) หมายถึง ตัวเลขหลักสิบที่บงบอกถึงประเภทของตัวชี้วัดในแตละ
หมวดของกลุมนั้น  
รหัสตัวเลข 2 ตัวหลัง (ตัวที่ 3-4) หมายถึง ตัวเลขหลักสิบที่บอกลำดับของตัวชี้วัดในแตละประเภท 

4. ตัวอยางการใชรหัสตัวชี้วัด 

ตัวอยางท่ี 1 

DN0101 หมายถึง ตัวชี้วัดกลุมโรค (Disease: D) ในหมวดระบบประสาทและหลอดเลือด
สมอง (Neurovascular System: N) ประเภทที่ 01 คือ Stroke ตัวชี ้ว ัดลำดับที่ 01 คือ Stroke: 

Percent of mortality  (การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผูปวยที่มี Principal Diagnosis เปนโรค 
Stroke) 

 ตัวอยางท่ี 2 

CM0201 หมายถึง ตัวชี้วัดกระบวนการดูแลผูปวยที่สำคัญ (Care process: C) ในหมวด
กระบวนการดูแลมารดาและทารก (Maternal and child health careprocess: M) ประเภทที่ 02
ในกลุมทารก ตัวชี้วัดลำดับที่ 01 คือ Child: Perinatal mortality rate (22 weeks) อัตราการตาย
ปริกำเนิด (อายุครรภตั้งแต 22 สัปดาห) 

ตัวอยางท่ี 3 

SH0101 หมายถึง ตัวชี้วัดระบบ (System: S) ในหมวดบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 

resource: H) ประเภทที่ 01 การบริหารบุคคล (human resource management) ตัวชี้วัดลำดับที่ 
01 คือ HRM: Turnover rate  (อัตราการลาออกของบุคลากร) 
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ภาคผนวก ข. โครงสราง KPI template THIP ปงบประมาณ 2565 

โครงสราง Template KPI THIP เพื่อใหสามารถใชประโยชนในการเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ
โรงพยาบาลไดครอบคลุมโรงพยาบาลทุกระดับตามบริบทของโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถ
เทียบเคียงในระดับสากลไดดวย รายละเอียดตามโครงสราง ดังนี้  

กลุมตัวช้ีวัด  

หมวดตัวช้ีวัด  

ประเภทตัวช้ีวัด  
รหัสตัวช้ีวัด  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาไทย)  
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ)  

นิยาม คำอธิบาย ความหมายของตัวช้ีวัด  

วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด  

สูตรในการคำนวณ  

ขอมูลท่ีตองการ ตัวตั้ง  

ตัวหาร  
รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวตั้ง  
ตัวหาร  

ความถี่ในการจัดทำขอมลู  
หนวยวัด  

Benchmark (คา/แหลงอางอิง/ ป) *  
วิธีการแปลผล  

ที่มา/ Reference  

วัน เดือน ป ที่เริ่มใช  
วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด  
เหตุผลของการปรับปรุง  
หมายเหต ุ  

เครื่องหมายดอกจันทร (*)  ใชสำหรับขอมูลที่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนไปตามชวงระยะเวลา 
สภาพแวดลอม สถานการณ และแหลงเปรียบเทียบหรือคูเทียบ 

 

 

 

 



Thailand Hospital Indicator Program: THIP BENCHMARK KPI DICTIONARY 2023 BY NC SA

T
H
I
P

294

 

ภาคผนวก ค. ขอกำหนดการจัดเก็บขอมลูและระยะเวลาการออกรายงานตัวชี้วัด 
THIP 

 ขอกำหนดรอบระยะเวลาของการกรอกและบันทึกสงขอมูลเขาสูระบบ (ทุก 2 เดือน) คิดเปนชวง
ปงบประมาณ (ชวงเดือนตุลาคมของปกอน ถึงเดือนกันยายนของปปจจุบัน ) การขอปลดล็อคเพื่อแกไขขอมูล 
และการวิเคราะหขอมูลเพ่ือออกรายงานเปรียบเทียบตัวชี้วัด โดยกำหนดตามรอบระยะเวลาดังนี้ 

ตัวชี้วัดรายเดือน 

รอบของตัวชี้วัด 
ชวงเวลาการกรอกและ

บันทึกสงขอมูลเขาสูระบบ 

ชวงเวลาปลดล็อคเพ่ือแกไข
ขอมูล 

ชวงเวลาการออกรายงาน
เปรียบเทียบ 

เดือนตุลาคม ภายในวันสุดทายของเดือน
ธันวาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 มกราคม หลังจากวันที่ 16 มกราคม 
เปนตนไป 

เดือนพฤศจิกายน ภายในวันสุดทายของเดือน
มกราคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ หลังจากวันที่ 16 กุมภาพันธ 
เปนตนไป 

เดือนธันวาคม ภายในวันสุดทายของเดือน
กุมภาพันธ 

ภายในวันที่ 1 - 15 มีนาคม หลังจากวันที่ 16 มีนาคม  
เปนตนไป 

เดือนมกราคม ภายในวันสุดทายของเดือน
มีนาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 เมษายน หลังจากวันที่ 16 เมษายน 
เปนตนไป 

เดือนกุมภาพันธ ภายในวันสุดทายของเดือน
เมษายน 

ภายในวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม หลังจากวันที่ 16 พฤษภาคม 
เปนตนไป 

เดือนมีนาคม ภายในวันสุดทายของเดือน
พฤษภาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 มิถุนายน หลังจากวันที่ 16 มิถุนายน 
เปนตนไป 

เดือนเมษายน ภายในวันสุดทายของเดือน
มิถุนายน 

ภายในวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม หลังจากวันที่ 16 กรกฎาคม 
เปนตนไป 

เดือนพฤษภาคม ภายในวันสุดทายของเดือน
กรกฎาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 สิงหาคม หลังจากวันที่ 16 สงิหาคม 
เปนตนไป 

เดือนมิถุนายน ภายในวันสุดทายของเดือน
สิงหาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 กันยายน หลังจากวันที่ 16 กันยายน 
เปนตนไป 

เดือนกรกฎาคม ภายในวันสุดทายของเดือน
กันยายน 

ภายในวันที่ 1 - 15 ตุลาคม หลังจากวันที่ 16 ตุลาคม  
เปนตนไป 

เดือนสิงหาคม ภายในวันสุดทายของเดือน
ตุลาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน หลังจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 
เปนตนไป 

เดือนกันยายน ภายในวันสุดทายของเดือน
พฤศจิกายน 

ภายในวันที่ 1 - 15 ธันวาคม หลังจากวันที่ 16 ธนัวาคม 
เปนตนไป 
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ตัวชี้วัดรายไตรมาส 

รอบของตัวชี้วัด 
ชวงเวลาการกรอกและ

บันทึกสงขอมูลเขาสูระบบ 

ชวงเวลาปลดล็อค
เพื่อแกไขขอมูล 

ชวงเวลาการออก
รายงานเปรียบเทียบ 

ไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 
(เดือน ต.ค. - ธ.ค.) 

ภายในวันสุดทายของเดือน
กุมภาพันธ 

ภายในวันที่ 1 - 15 
มีนาคม 

หลังจากวันที่ 16 
มีนาคม เปนตนไป 

ไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ 
(เดือน ม.ค. - มี.ค.) 

ภายในวันสุดทายของเดือน
พฤษภาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 
มิถุนายน 

หลังจากวันที่ 16 
มิถุนายน เปนตนไป 

ไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ 
(เดือน เม.ย. - มิ.ย.) 

ภายในวันสุดทายของเดือน
สิงหาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 
กันยายน 

หลังจากวันที่ 16 
กันยายน เปนตนไป 

ไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณ 
(เดือน ก.ค. – ก.ย.) 

ภายในวันสุดทายของเดือน
พฤศจิกายน 

ภายในวันที่ 1 - 15 
ธันวาคม 

หลังจากวันที่ 16 
ธันวาคม เปนตนไป 

 

ตัวชี้วัดรายครึ่งป 

รอบของตัวชี้วัด 
ชวงเวลาการกรอกและบันทึก

สงขอมูลเขาสูระบบ 

ชวงเวลาปลดล็อคเพ่ือ
แกไขขอมูล 

ชวงเวลาการออกรายงาน
เปรียบเทียบ 

ครึ่งปแรกของ
ปงบประมาณ (เดือน 
ต.ค. – มี.ค.) 

ภายในวันสุดทายของเดือน
พฤษภาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 
มิถุนายน 

หลังจากวันที่ 16 มิถุนายน 
เปนตนไป 

ครึ่งปหลังของ
ปงบประมาณ (เดือน 
เม.ย. - ก.ย.) 

ภายในวันสุดทายของเดือน
พฤศจิกายน 

ภายในวันที่ 1 - 15 
ธันวาคม 

หลังจากวันที่ 16 ธันวาคม 
เปนตนไป 

    

ตัวชี้วัดรายปงบประมาณ 
ปงบประมาณ
ปจจุบัน (เดือน ต.ค.
ของปที่ผานมา – 
ก.ย.ของปปจจุบัน) 

ภายในวันสุดทายของเดือน
พฤศจิกายน ของปปจจุบัน 

ภายในวันที่ 1 - 15 
ธันวาคม ของปปจจุบัน 

หลังจากวันที่ 16 ธันวาคม 
ของปปจจุบัน เปนตนไป 



Thailand Hospital Indicator Program: THIP BENCHMARK KPI DICTIONARY 2023 BY NC SA

T
H
I
P

296

หมายเหตุ:  
ขอกำหนดการจัดเก็บตัวชี้วัดรายป สำหรับกลุมโรงพยาบาลเอกชน ที่มีการเก็บตัวชี้วัดรายปปฏิทิน       

ที่เก่ียวของกับ Financial System ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังตอไปน้ี 

1. SF0101 อัตราสวนทุนหมุนเวียน 

2. SF0102 อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง) 
3. SF0103 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร 
4. SF0104 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บลูกหนี้คารักษาสุทธิ 
5. SF0105 อัตราสวนระหวางกำไรสุทธิ กับยอดขายสุทธิ 
6. SF0106 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 

 

ใหมีการสงขอมูลตามรอบท่ีระบุไว ดังนี้ 

ตัวชี้วัดรายปปฏิทิน (สำหรับกลุมโรงพยาบาลเอกชน) 
ปปฏิทินปจจุบัน 
(เดือน ม.ค.-ธ.ค.ป
ปจจุบัน) 

ภายในวันสุดทายของเดือน
กุมภาพันธ ของปปฏิทินถัดไป 

ภายในวันที่ 1 - 15 
มีนาคม ของปปฏิทิน
ถัดไป 

หลังจากวันที่ 16 มีนาคม 
ของปปฏิทินถัดไป เปนตน
ไป 
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ภาคผนวก ง. แนวทางการขอปลดลอ็คขอมลูในระบบ THIP นอกรอบปกติ  

 ในกรณีที่โรงพยาบาลสมาชิกตองการขอปลดล็อคเพื่อแกไขขอมูลนอกรอบปกติ (นอกเหนือจาก
ระยะเวลา15 วันปกติ) ใหโรงพยาบาลสมาชิกดำเนินการดังนี้ 

1) สงหนังสือคำรองอยางเปนทางการ เพ่ือขอปลดล็อคแกไขขอมูลนอกรอบปกติในโปรแกรม THIP 

     โดยเรียน ผูอำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
8) ระบุรายละเอียดขอมูลที่ตองการแกไข ประกอบดวย (1) ชื่อตัวชี้วัด (2) รอบขอมูลที่สงตัวชี้วัด (3)  

2) ขอมลูเดิมที่บันทึก (4) ขอมูลใหมที่ตองการเปลี่ยนแปลง (5) ระบุเหตุผลท่ีตองการแกไข 

3) สำเนาหนังสือคำรอง เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสมายังอีเมล Thip@ha.or.th หรือ อีเมลไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส saraban@ha.or.th 

 

แนวทางการพิจารณาการปลดล็อคนอกรอบปกติ 
 เกณฑการพิจารณาปลดล็อคเพ่ือแกไขขอมูลนอกรอบปกติ ของคณะกรรมการ THIP2 ไดแก 

9) เปนขอมูลที่มีความคลาดเคล่ือน ในระดับที่สงผลกระทบตอการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม เชน 
สงผลใหการวิเคราะหขอมูล โดยเฉพาะคา median เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ 

โดยจะดำเนินการปลดล็อคนอกรอบปกติตามไตรมาส และแจงใหกับโรงพยาบาลสมาชิกไดรับทราบ
ทุกครั้งผานทาง https://thip.ha.or.th/  

 สำหรับขอมูลที ่มีการขอปลดล็อคนอกรอบปกติที ่พบบอย แตไมอยู ในเกณฑการพิจารณาของ
คณะกรรมการ THIP ใหสามารถแกไขขอมูลได ยกตวอยางเชน (1) การสงขอมูลไมทันเวลารอบปกติ ใหถือวา
เปนขอมูล missing (2) การบันทึกขอมูลผิดพลาดโดยไมมีผลกระทบตอการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม เปนตน 
ทางคณะกรรมการจะแจงขอมูลดังกลาวใหโรงพยาบาลสมาชิกทราบ เพื่อใชพิจารณาประกอบการใชขอมูล
ตอไป ทาง https://thip.ha.or.th/  

 

 

 

 

 

 

 
2อางอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดบัคุณภาพโรงพยาบาล 
คร้ังท่ี 2 ปงบประมาณ 2559 วันท่ี 26 มกราคม2559, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
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ภาคผนวก จ. คณะกรรมการระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ
โรงพยาบาล  

 
10) นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล    ที่ปรึกษา 
11) รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ   ที่ปรึกษา 
12) พญ.ปยวรรณ  ลิ้มปญญาเลิศ   ที่ปรึกษา 
13) รศ.ดร.นพ.จิรุตม ศรีรัตนบัลล     ประธานกรรมการ 
14) พญ.เอกจิตรา  สุขกุล    รองประธานกรรมการ 
15) น.อ.หญิง พญ.จันทราภรณ  เคียมเส็ง  กรรมการ 
16) นพ.กิตติ  โลสุวรรณรักษ    กรรมการ 
17) พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ    กรรมการ 
18) นางลลิตยา  กองคำ    กรรมการ 
19) ดร.นพ.สรรธวัช  อัศวเรืองชัย   กรรมการ 
20) นางสาวหอมจันทร  หอมแกนจันทร  กรรมการ 
21) ดร.อาภากร สุปญญา    กรรมการ 
22) ดร.อำพัน  วิมลวัฒนา    กรรมการ 
23) นพ.ทรนง พิลาลัย    กรรมการและเลขานุการ 
24) นายสงวน แกวขาว    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
25) นางขวัญหทัย เปรมพงษ    ผูชวยเลขานุการ 
26) นางสาวศิญาภัสร  รัตนประยงควุฒิ  ผูชวยเลขานุการ 
27)  

บทบาทหนาที ่ดังนี้  
1.  ดำเนินการพัฒนาชุดตัวชี้วัดเปรียบเทียบใหเหมาะสม ครอบคลุม นาเชื่อถือ เปนสากล 

2. ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ใหมี
ประสิทธิภาพ มีความเท่ียงตรง  

3. ดำเนินการสงเสริมการใชประโยชน ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อ
การยกระดับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล  

 

 

 

298
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ภาคผนวก ฉ. แนวทางการนำเสนอตัวชี้วัดเพื่อบรรจุในบัญชีตัวช้ีวัด THIP 

1. โครงการ THIP 

 THIP ยอมาจาก Thailand Hospital Indicator Program เปนระบบการเปรียบเทียบตัวชี้วัดคุณภาพ
ของโรงพยาบาลท่ีผูรายงานจะไดทราบคาของตนเปรียบเทียบกับคา percentile ของกลุม โดยความรวมมือระหวาง 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) กับ เครือขายโรงพยาบาล กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย (UhosNET) เริ่มดำเนินการป พ.ศ. 2550 มีเปาประสงคของโครงการ ดังนี้  

1) สงเสริมใหสถานพยาบาล ใชประโยชนจากการเปรียบเทียบ (benchmarking) เพื่อการยกระดับ
ผลลัพธ (performance) ขององคกร  

2) พัฒนาตัวชี้วัดเปรียบเทียบในการวัดผลลัพธที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล 
และบูรณาการตัวชี้วัดรวมของหุนภาคีท่ีเปนมาตรฐาน 

3) พัฒนาองคความรู จากการปฏิบัติที่ดี/เปนเลิศ (best practice) ของเครือขายสถานพยาบาล และ 
ฐานขอมูลผลลัพธการพัฒนาคุณภาพสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

4) พัฒนากลไกเครื่องมือ/เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล  
 

2. คุณลักษณะของตัวชี้วัดเปรียบเทียบ 

2.1. มีความสำคัญตอคุณภาพของโรงพยาบาล (organization relevance) 

2.2. อางอิงไดทางวิชาการ (academic relevance) 

2.3. มีประโยชนตอกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (applicability in quality improvement processes) 

2.4. มีองคประกอบที่มีคุณสมบัติในระดบัที่ยอมรับได สำหรับการตัดสินใจเชิงการจัดการ 
(acceptability): validity, reliability, sensitivity to change 

2.5. เปนไปไดจริงและคุมคาในการเก็บขอมูลใหไดถูกตอง (cost effectiveness) 

2.6. คำนึงผลกระทบตอผูตัดสินใจและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  

 
3. การนำเสนอตัวชี้วัดเปรียบเทียบเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

นำเสนอตัวชี้วัด ในนามขององคกร/หนวยราชการ/ชมรม/สมาคม/ราชวิทยาลัย เพื่อเขาสูการพิจารณาตาม
แนวทางของคณะกรรมการฯ โดยตัวชี้วัดที่ไดรับการคัดเลือกจะบรรจุในบัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบสำหรับใชงานใน
ปงบประมาณถัดไป สามารถสงขอมูลตาม KPI template ทางอีเมล thip@ha.or.th  หรือติดตอ สำนักพัฒนาองคกร 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  
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แนวทางการเสนอตัวช้ีวัดเพื่อบรรจุในบัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบ  

ขั้นตอน วิธีการ หมายเหตุ/เกณฑพิจารณา 
(1) การเสนอตัวช้ีวัด 1. เสนอตัวช้ีวัด ในนามของ องคกร/

หนวยงาน/ ชมรม/ สมาคม 

2. ดาวนโหลดแบบฟอรม KPI template ที่ 
https://thip.ha.or.th/ และบันทึกขอมูล
ตัวช้ีวัดใหสมบรูณ  

1. สงไฟลอิเล็กทรอนิกส (microsoft word) 

ทางอีเมล thip@ha.or.th   

กรณี นำเสนอตัวช้ีวัดเกินหนึ่งตัว ใหเรียงลำดับ
ตามความจำเปน  

* กอนวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกป  

(2) การคัดกรองตัวช้ีวัด 
โดย รพ.สมาชิก  

(provider ccreening)  

1. โครงรางตัวช้ีวัดนำเสนอตอเครอืขาย
โรงพยาบาลสมาชิก เพื่อคัดกรองตัวช้ีวัดท่ีเปน
ประโยชน เก็บขอมลูไดจริง และมโีรงพยาบาล
สนใจเทียบเคยีง อยางนอย 20 โรงพยาบาล 

1. ประเมินความตองการใชงานตัวช้ีวัดจาก
แบบสอบถาม โดยใชผลการประเมินความ
ตองการใชงานตัวช้ีวัด  

(3) การทบทวนทาง
วิชาการโดยผูเชี่ยวชาญ 
(expert review) 

1. ผูเสนอตัวช้ีวัด ประสานกบัผูเช่ียวชาญ/

องคกรเช่ียวชาญ เพื่อจัดทำขอสรปุทาง
วิชาการของตัวช้ีวัด 

 

(4) การพิจารณาข้ันตน 
โดย ทีมเลขาฯ (primary 

KPI selection) 

1. ทีมเลขาคณะกรรมการฯ ดำเนนิการ
คัดเลือกตัวช้ีวัดเพื่อเขาสูการพิจารณา ตาม
เกณฑการพิจารณาคดัเลือกข้ันตน 

2. ทีมเลขาฯ แจงผลการคัดเลือกขั้นตนแกผู
เสนอตัวช้ีวัด 

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขั้นตน ไดแก 

(1) เปนตัวช้ีวัดคุณภาพในโรงพยาบาล   

(2) เปนตัวช้ีวัดท่ีสงสัญญาณชัดเจนเพื่อการ
เปรียบเทียบ (benchmark) 

(3) KPI template มีความสมบรูณ 

(5) การทบทวนทาง
เทคนิค โดย คณะ
กรรมการฯ (KPI 

technical review) 

1. ทบทวนทางเทคนิค เพื่อใหขอเสนอแนะ
และจัดลำดับในการพิจารณา โดย คณะ
กรรมการฯ ที่มีความเช่ียวชาญตัวช้ีวัด 

2. กรณี ตองการขอมูลเพิ่มเติม จะมีการขอ
เชิญตัวแทนผูนำเสนอในท่ีประชุม  

หลักการพิจารณาทบทวนทางเทคนิค  

(1) นิยามหลักและเปาหมาย 

(2) คุณลักษณะของตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ 

(3) ความสมบูรณของเนื้อหา template  

(6) การรับรองตัวช้ีวัด 
(KPI approval) 

 

1. ใหการพิจารณารับรองตัวช้ีวัด โดยมติจากที่
ประชุมคณะกรรมการฯ 

2. การขึ้นทะเบียนตัวช้ีวัด (KPI register) 

3. เปดใชงานในปงบประมาณถัดไป 

* กอนวันที่ 16 สิงหาคม 

หลักการจัดลำดับการพิจารณา 

กลุมที่ 1 มี evidence-based สากลรองรับ, 

ประเภทที่ยังไมมีใน THIP, เปนปญหา
สาธารณสุขของประเทศ, เปนโอกาสพัฒนา
จากการเย่ียมสำรวจ 

กลุมที่ 2: มีใชในตางประเทศแพรหลาย 

กลุมที่ 3: อื่นๆ 
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ภาคผนวก ช. ความหมายและการแบงระดับของแผลกดทับ ตัวชี้วัดกลุม CG013 

ความนำ 

 The National Pressure Ulcer Advisory Panel ซึ่งเปนองคกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลแผล
กดทับระดับประเทศของสหรัฐอเมริกา มีประกาศการเปล่ียนความหมายและปรับปรุงระบบการแบงระดับแผล
กดทับเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 โดยใชคำ Pressure injury แทน Pressure ulcer ในเอกสารฉบับแปล
และเรียบเรียงฉบับนี้ ชมรมเครือขายพัฒนาการพยาบาลตัวชี้วัดแผลกดทับ ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมีและ
ควบคุมการขับถาย ยังคงใชคำ Pressure ulcer เพื่อปองกันความสับสนเมื่อมีการสื่อสารในระหวางวิชาชีพ 
ผูเกี่ยวของ ผูปวยและญาติ  

 

แผลกดทับ (Pressure ulcer) 

แผลกดทับ คือ การบาดเจ็บเฉพาะท่ีตอผิวหนังและ/หรือเนื้อเยื่อใตผิวหนังปกติมักเกิดบริเวณเหนือปุม
กระดูกหรือเกี่ยวของกับอุปกรณทางการแพทยหรืออุปกรณอื่นๆ การบาดเจ็บนี้เห็นไดทั้งที่ผิวหนังยังคงสภาพ
หรือเปนแผลเปดและอาจมีความเจ็บปวด การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากความรุนแรงของแรงกด และ/
หรือระยะเวลาที่กดหรือแรงกดที่เกิดรวมกับแรงเฉือน ความทนทานของเนื้อเยื่อตอแรงกดและแรงเฉือนอาจ
เปนผลจากความช้ืนและอุณหภูมิเฉพาะที่ของผิวหนังภาวะโภชนาการ การแลกเปลี่ยนออกซิเจน โรครวม และ
สภาวะของเนื้อเยื่อออน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 ความหมายและการแบงระดับของแผลกดทับ อางอิงตามนิยามที่กำหนดโดยคณะทำงานตัวช้ีวัดแผลกดทับ ชมรมพยาบาล
แผล ออสโตมี และควบคมุการขับถาย และชมรมเครือขายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (University Hospital Nursing 

Director Consortium; UHNDC) ตามเอกสารภาคผนวก 
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แผลกดทับ ระดับ 1: รอยแดงบนผิวหนังที่ยังคงสภาพเม่ือใชนิ้วมือกดรอยแดงไมจางหายไป 

Stage 1 Pressure ulcer: Non-blanchable erythema of intact skin 

 

 

 

รอยแดงบนผิวหนังที่ยังคงสภาพเฉพาะที่ เมื่อใชนิ้วมือกดรอย
แดงนั้นไมจางหายไป ซึ่งรอยแดงอาจเห็นแตกตางกันในผูที่มีสีผิว
เขมภาพของรอยแดงบนผิวหนังที ่เห็นอาจเปลี่ยนแปลงไปได
ขึ ้นอยูกับสีแดงที่จางลงหรือจากการรับความรูสึกที่เปลี่ยนไป 
อุณหภูมิ หรือความแข็งของผิวหนัง การเปลี่ยนสีไปไมรวมถึงการ
เปลี่ยนเปนสีมวง หรือสีแดงอมน้ำตาล (maroon) ซึ่งอาจบงชี้ถึง
การบาดเจ็บของเน้ือเยื่อชั้นลึก 

 

 

 

แผลกดทับระดับ 2: สูญเสียผิวหนังบางช้ันที่มองเห็นชั้นหนังแท 

Stage 2 Pressure ulcer: Partial-thickness skin loss with exposed dermis 

 

 

 

 
 

 

มีการสูญเสียของผิวหนังบางชั้นที่มองเห็นชั้นหนังแทพื้นแผลที่ยัง
ทำหนาที่ไดมีสีชมพูหรือสีแดงชุมชื้นและอาจเห็นเปนตุมน้ำใสท่ี
ผิวหนังยังคงสภาพหรือที่แตกแลวจะมองไมเห็นชั ้นไขมันและ
เนื้อเยื่อที่ลึกกวา ไมเห็นเนื้อเยื่องอกขยายใหม เนื้อตายเปอยยุย 
และเนื้อตายติดแข็งการบาดเจ็บเหลานี้โดยปกติเกิดจากผลไมพึง
ประสงคของอุณหภูมิและความชื้นเฉพาะที่ของผิวหนังและแรง
เฉือนในบริเวณผิวหนังเหนือเชิงกราน และแรงเฉือนบริเวณสน
เทาแผลระดับนี้ไมใชในการอธิบายการบาดเจ็บของผิวหนังจาก
ความเปยกชื้นรวมถึงการอักเสบของผิวหนังจากการควบคุมการ
ขับถายไมไดและการอักเสบของผิวหนังจากเหงื่อ การบาดเจ็บ
ของผิวหนังจากกาวของวัสดุทางการแพทยหรือแผลที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ (ผิวหนังฉีกขาด แผลไหม แผลถลอก) 
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แผลกดทับระดับ 3: สูญเสียผิวหนังทุกช้ัน 

Stage 3 Pressure lcer: Full-thickness skin loss 

 

 

 

มีการสูญเสียของผิวหนังทุกชั้น มองเห็นถึงชั้นไขมันในแผลมักพบ
เนื้อเยื่องอกขยายใหม และขอบแผลที่มวนเขาอาจพบเนื้อตาย
เปอยยุยและ/หรือเนื้อตายติดแข็ง ความลึกของเนื้อเยื่อท่ีบาดเจ็บ
มีความแตกตางตามตำแหนงทางกายวิภาค เชน บริเวณที่มีไขมัน
มากแผลจะลึก อาจเกิดโพรงใตขอบแผลและเปนโพรงลึกจะไม
เห็นพังผืด กลามเนื้อ เสนเอ็น เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กระดูกออนและ/
หรือกระดูก ถาพบเนื้อตายเปอยยุยหรือเนื้อตายติดแข็งปกคลุม
เนื้อเยื่อที่สูญเสียทั้งหมด จะเปนแผลกดทับที่ไมสามารถระบุ
ระดับได 

 

 

 

 

แผลกดทับระดับ 4: สูญเสียผิวหนังทุกช้ันและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

Stage 4 Pressure ulcer: Full-thickness skin and tissue loss 

 

 

 
 

 

มีการสูญเสียผิวหนังทุกชั ้นและเนื ้อเยื ่อใตผิวหนัง  ซึ ่งพังผืด
กลามเนื้อ เสนเอ็น เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กระดูกออนหรือกระดูกใน
แผลมองเห็นหรือคลำไดชัดเจน อาจพบเนื้อตายเปอยยุย และ/
หรือเนื ้อตายติดแข็งมักพบขอบแผลมวนเขา โพรงใตผิวหนัง 
และ/หรือโพรงลึกความลึกมีความแตกตางตามตำแหนงทางกาย
วิภาคถาพบเน้ือตายเปอยยุย หรือเนื้อตายติดแข็งปกคลุมเนื้อเยื่อ
ที่สูญเสียทั้งหมดจะเปนแผลกดทับที่ไมสามารถระบุระดับได  
(สามารถคลำไดหรือมองเห็นพังผืด กลามเนื้อ เสนเอ็น เนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน กระดูกออน หรือกระดูกในแผลไดขัดเจน) 
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แผลกดทับที่ไมสามารถระบุความลึกได: ผิวหนังทุกช้ันและเนื้อเยื่อใตผิวหนังท่ีถูกทำลายถูกปกคลุมทั้งหมด 

Unstageable Pressure ulcer: Obscured full-thickness skin and tissue loss  

 

 

 

 

 

 

 

ผิวหนังทุกชั้นและเนื้อเยื่อใตผิวหนังที่ถูกทำลาย ถูกปกคลุมดวย
เนื้อตายเปอยยุยหรือเนื้อตายติดแข็ง ทำใหไมสามารถระบุความ
ลึกของชั้นเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายไดหากกำจัดออกจะสามารถระบุได
วาเปนแผลกดทับระดับ 3 หรือระดับ 4 ได เนื้อตายติดแข็ง (มี
ลักษณะ แหง ติดแนน คงสภาพไมมีรอยแดง หรือโยกแลวไม
เคลื่อน) บนบริเวณสนเทาหรือบริเวณอวัยวะสวนปลายที่เกิดจาก
การขาดเลือดไมควรทำใหนิ่มลงหรือกำจัดออก 

แผลกดทับที่มีการบาดเจ็บเนื้อเยื่อชั้นลึก:ผิวหนังเปนรอยแดงคล้ำและรอยแดงยังคงอยู เมื่อใชนิ้วมือกด     
สีแดงอมน้ำตาล หรือเปล่ียนเปนสีมวง 

Deep tissue injury: Persistent non-blanchable deep red, maroon or purple discoloration 

 

 

 

 

 

 

ผิวหนังที่คงสภาพหรือมีแผลบริเวณเฉพาะที่ ที่ผิวหนังเปนรอย
แดงคล้ำและรอยแดงยังคงอยูเมื่อใชนิ้วมือกด แดงอมน้ำตาล 
หรือเปลี ่ยนเปนสีม วง  หรือมีการฉีกขาดของหนังกำพรา 
มองเห็นพื ้นแผลเปนสีดำหรือตุ มน้ำเลือด ความปวดและ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปมักจะเกิดขึ้นกอนการเปลี่ยนแปลง
ของสีผิวการเปลี่ยนแปลงของสีผิวอาจจะเห็นแตกตางในผูที่มีสี
ผิวคล้ำกวา  การบาดเจ็บนี้เปนผลจากความรุนแรงและ/หรือ
การถูกกดทับเปนเวลานานและแรงเฉือนบริเวณที่กระดูกและ
ผิวหนังสัมผัสกัน แผลอาจเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว เห็นการบาดเจ็บ
ของเนื้อเยื่อที่ลุกลามไป หรืออาจจะหายโดยไมมีการสูญเสีย
เนื้อเยื่อ ถาพบเนื้อตายแข็ง เนื้อเยื่อชั้นใตผิวหนัง เนื้อเยื่อที่งอก
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ขยายใหม พังผืด กลามเนื้อหรืออวัยวะอ่ืนๆ จะบงชี้เปนแผลกด
ทับที ่มีการบาดเจ็บของเนื ้อเยื ่อทั ้งหมด (แผลกดทับที ่ ไม
สามารถระบุระดับ แผลกดทับระดับ 3 หรือแผลกดทับระดับ 4) 
ไมใชการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อชั้นลึกมาอธิบายสภาวะเกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ความเสื ่อมของ
เสนประสาท หรือโรคทางผิวหนัง 

การเพิ่มเติมคำจำกัดความของแผลกดทับ (Additional pressure ulcer definitions) 

แผลกดทับที่สัมพันธกับอุปกรณทางการแพทย (Medical device related pressure ulcer): 

การอธิบายสาเหตุการเกิด 

แผลกดทับที่สัมพันธกับอุปกรณทางการแพทยเปนผลจากการใชอุปกรณนี้ในการวินิจฉัยหรือการรักษา
แผลกดทับที่เกิดขึ้นจะเห็นรอยหรือรูปรางตามลักษณะของอุปกรณท่ีใช การบาดเจ็บนี้ควรระบุโดยใชระบบการ
แบงระดับความรุนแรงของแผลกดทับ 

 

 

แผลกดทับของเย่ือบุผิวภายใน (Mucosal membrane pressure ulcer):  

แผลกดทับของเย่ือบุผิวภายใน พบในเย่ือบผุิวภายในที่มีประวัติการใชอุปกรณทางการแพทยในบริเวณ
ที่บาดเจ็บ เน่ืองจากลักษณะทางกายวิภาคของเน้ือเยื่อนี้ การบาดเจ็บไมสามารถระบุระดับได  

 

แปลและเรียบเรียงโดย: ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถาย และชมรมเครือขายพัฒนาการ
พยาบาลตัวชี้วัดแผลกดทับ 

เอกสารอางอิง: 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) announces a change in terminology from 

pressure ulcer to pressure injury and updates the stages of pressure injury. April 13, 

2016.http://www.npuap.org/national-pressure-ulcer-advisory-panel-npuap-announces-a-
change-in-terminology-from-pressure-ulcer-to-pressure-injury-and-updates-the-stages-of-
pressure-injury/ 
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คณะท่ีปรึกษากองบรรณาธิการ 
นพ.อนุวัฒน  ศุภชุติกุล   ผูทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัด 

ระดับคุณภาพโรงพยาบาล 

รศ.ดร.นพ.จิรุตม  ศรีรัตนบัลล  ประธานคณะกรรมการระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัด 

ระดับคุณภาพโรงพยาบาล 

พญ.ปยวรรณ  ลิ้มปญญาเลิศ  ผูอำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

 

บรรณาธิการ 
นพ.ทรนง พิลาลัย 

กองบรรณาธิการ 
นพ.กิตติ  โลสุวรรณรักษ 

ขวัญหทัย  เปรมพงษ 

น.อ.หญิง พญ.จันทราภรณ  เคียมเส็ง 

พญ.รัชพร  ทวีรุจจนะ 

สงวน  แกวขาว 

ดร.นพ.สรรธวัช  อัศวเรืองชัย 

พว.หอมจันทร  หอมแกนจันทร 

ดร.อาภากร  สุปญญา 

ดร.อำพัน  วิมลวัฒนา 

พญ.เอกจิตรา  สุขกุล 

ประสานงาน 

ศิญาภัสร  รัตนประยงควุฒิ 
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