
บทที่ 3 ดัชนีชี้วัดบริการสขุภาพจากฐานขอมูลผูปวยใน 
 
ในการศึกษารายการดัชนีช้ีวดับริการสุขภาพ ที่จะใชวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกองทุน และ

ระหวางสถานพยาบาลนั้น จะศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกบัดัชนีช้ีวดับริการสุขภาพ
บางสวน ทีใ่ชในตางประเทศ และในประเทศไทย โดยสวนใหญไดจากการทบทวนของคณะวจิัยคุณภาพ
โรงพยาบาล (จิรุตม ศรีรัตนบัลล และคณะ, 2543) แลวจําแนกเฉพาะสวนที่มีความสอดคลองกับฐานขอมูล
ผูปวยในที่มีอยูทั้ง 3 กองทุน จากนั้นจึงสังเคราะหเปนดัชนีช้ีวัดที่เสนอแนะ เพือ่การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ระหวางกองทนุ และระหวางสถานพยาบาล โดยใหขอคิดเหน็ในดานการตีความ ขอควรระวังในการ
เปรียบเทียบ โดยเฉพาะปจจัยที่อาจจะสงผลกระทบ โดยการศกึษานีพ้ยายามลดขอจํากัดบางอยาง ดวยการ
วิเคราะหแยกตามปจจัยตางๆ ที่อาจจะมีอิทธิพลตอดัชนีช้ีวัดดังกลาว หรืออาจจะใชวิธีการปรับคาทางสถิติ 

ชุดของดัชนีช้ีวัดบริการสขุภาพที่มีการกําหนดใชในตางประเทศและในประเทศไทย ที่ใชประกอบ
การศึกษาในครั้งนี้ ประกอบดวย ชุดดัชนีช้ีวัดของหนวยงานตางๆ ดังนี ้

1. ชุดดัชนีช้ีวัดบริการสุขภาพของ Joint Commission for Accreditation of Healthcare 
Organization  (JCAHO) ประเทศสหรัฐอเมริกา (JCAHO, 1999) 

2. ชุดดัชนีช้ีวัดบริการสุขภาพของ Maryland’s Quality Indicator Project มลรัฐ Maryland 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (MHA, 1998) 

3. ชุดดัชนีช้ีวัดบริการสุขภาพของ Canadian Council on Health Service Accreditation (CCHSA) 
ประเทศแคนาดา (CCHSA, 1997; CCHSA, 1999) 

4. ชุดดัชนีช้ีวัดบริการสุขภาพของ The Australian Council on Healthcare Standards ประเทศ
ออสเตรเลีย (Collopy and Balding, 1993) 

5. ชุดดัชนีช้ีวัดคณุภาพระดับโรงพยาบาล ตามขอเสนอเบื้องตนสําหรับกระบวนการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลของประเทศไทย (จิรุตม ศรีรัตนบัลล และคณะ, 2543) 

6. ชุดดัชนีช้ีวัดจากขอมูลผูปวยในที่ใชจัดทํากลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2547) 

 
1. ชุดดชันชีี้วัดบริการสุขภาพของ JCAHO ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) เปนองคกรที่
รับผิดชอบในการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตป 1995 เปนตนมา JCAHO ได
สรางระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance measurement system) และจัดทําโครงการ National 
Library of Healthcare Indicators (NLHI) เพื่อพัฒนาและรวบรวมกรอบแนวคิดและความเห็นรวมกัน
เกี่ยวกับดัชนีช้ีวัดคุณภาพของกระบวนการ และผลลัพธ สําหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตางๆ โดย
แบงผลการปฏิบัติงานออกเปน 4 หมวด ดังนี้ 
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- ผลการปฏิบัติงานทางคลินิก (Clinical Performance) 
- สภาวะสุขภาพ (Health Status) 
- ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
- การบริหารและการเงิน (Administrative/ Financial) 

นอกจากนี้ ดัชนีช้ีวัดคณุภาพบริการยังไดรับการวิเคราะห สังเคราะห ตามมิติตางๆ ในการประเมนิ
และรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล 10 ดาน ไดแก ความสามารถในการรักษา (efficacy) ความเหมาะสม 
(appropriateness) การปองกันและคนหาโรคระยะเริ่มตน (prevention/ early detection) ความพรั่งพรอม 
(availability) ความทันเวลา (timeliness) ประสิทธิผล (effectiveness) ความตอเนือ่ง (continuity) ความ
ปลอดภัย (safety) ประสิทธิภาพ (efficiency) ความนับถือและเขาใจตอคนไข (respect and caring) 

ตัวอยางชดุดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานจาก National Library of Healthcare Indicators ของ JCAHO 
ในป 1999 (JCAHO, 1999) ที่สอดคลองกับฐานขอมูลผูปวยในของ 3 กองทุน แสดงดังตารางที่ 3
 
ตารางที่ 3 ดัชนีช้ีวัดใน National Library of Healthcare Indicators ของ JCAHO 
หมวด ดัชนีช้ีวัด 
Clinical performance - Ruptured appendix 

- Intrahospital mortality of patients with a principal discharge diagnosis of acute 
myocardial infarction (AMI) 

- Nosocomial infection 
- Selected inpatient surgical procedures complicated by surgical site infection  
- Readmission to the same hospital for a postoperative surgical site infection as a 

principal diagnosis within 30 days of a prior inpatient discharge during which 
there was an operative procedure performed 

- Patients delivered by cesarean section 
- Neonatal mortality 
- Overall mortality 
- Postoperative mortality 

Administrative/ Financial - Readmission to the hospital within 14 days for the same diagnosis 
- High cost/ high occurrence DRGs 
- Frequency of selected procedures 

 
 จะเห็นวา JCAHO มีการใหความสําคัญกับผลลัพธจากการใหบริการ ควบคูกับประเด็นเชงิบริหาร
จัดการและคาใชจายจากบรกิารสุขภาพ 
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2. ชุดดัชนีชี้วัดบริการสุขภาพของ Maryland’s Quality Indicator Project มลรัฐ Maryland ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 Maryland’s Quality Indicator Project (QIP) (MHA, 1998) เปนโครงการประเมนิคุณภาพของ
โรงพยาบาลที่เร่ิมตนดวยความสมัครใจของโรงพยาบาล 7 แหงในมลรัฐ Maryland สหรัฐอเมริกา เพื่อ
ทดสอบตัววดัผลการปฏิบัติงานทางคลินิกในการปรับปรงุคุณภาพ โดยไดขยายวงกวางออกไปสู
โรงพยาบาลในทุกมลรัฐที่สมัครเขารวม โดยดัชนีช้ีวดัคุณภาพของ QIP ประกอบดวย 5 กลุมใหญคือ 

- Acute Care Inpatient Indicators 
- Acute Care Ambulatory Indicators 
- Psychiatric Care Indicators 
- Long term Care Indicators 
- Home Care Indicators 

ดัชนีช้ีวดัคุณภาพในสวนของ Acute Care Inpatient Indicators แบงออกเปน 11 กลุม ดังนี ้
Indicator I-a: Device-associated infections in the Special Care Unit (SCU) rates 
Indicator I-b: Device utilization rates 
Indicator II-a: Surgical site infection rates 
Indicator II-b: Surgical prophylaxis rates 
Indicator III: Inpatient mortality rates 
Indicator IV: Neonatal mortality rates 
Indicator V: Perioperative mortality rates 
Indicator VI: Cesarean section rates 
Indicator VII: Unscheduled readmission rates 
Indicator VIII: Unscheduled admissions following ambulatory procedure 
Indicator IX: Unscheduled returns to a special care unit 
Indicator X: Unscheduled returns to the operating room 
Indicator XI: Isolated coronary artery bypass graft (CABG) perioperative mortality 
 ดัชนีช้ีวดัคุณภาพในสวนของ Acute Care Ambulatory Indicators แบงออกเปน 5 กลุม ดังนี ้
Indicator A-1: Unscheduled returns to the Emergency Department (ED) 
Indicator A-2: Registered patient time in the ED 
Indicator A-3: ED cases where discrepancy 
Indicator A-4: Registered patients who leave the ED prior to completion of treatment 
Indicator A-5: Cancellation of ambulatory procedure on the day of procedure 
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 สําหรับดัชนีช้ีวัดในสวนของ Acute Care Inpatient Indicators ที่สอดคลองกับฐานขอมูลผูปวยใน
ของ 3 กองทุน แสดงดังตารางที่ 4
 
ตารางที่ 4 ดัชนีช้ีวัดของ Maryland’s Quality Indicator Project ในสวนของ Acute care inpatient 
หมวด ดัชนีช้ีวัด 
Indicator III: 
Inpatient mortality rates 

- Total mortality 
- Mortality for DRGs: 
1) DRG014: specific cerebrovascular disorders except transient ischemic attack 
2) DRG079: respiratory infections and inflammations, age>17 with CC 
3) DRG088: chronic obstructive pulmonary disease 
4) DRG127: heart failure and shock 
5) DRG174: GI hemorrhage with CC 
6) DRG316: renal failure 
7) DRG416: septicemia, age>17 
8) DRG475: respiratory system diagnosis with ventilator support 
9) DRG489: HIV with major related condition 
10) DRGxxx: all other 

Indicator IV: 
Neonatal mortality rates 

- Direct admission neonatal mortality 
- Transfer in neonatal mortality  

Indicator VI: 
Cesarean section rates 

- Primary C-sections 
- Repeat C-sections 
- Total C-sections 

Indicator V: 
Unscheduled readmissions 
rates 

- Unscheduled readmissions within 15 days: 
1) DRG079: respiratory infections and inflammations, age>17 with CC 
2) DRG088: chronic obstructive pulmonary disease 
3) DRG089: simple pneumonia, age>17 with CC 
4) DRG127: heart failure and shock 
5) DRG140,143: angina, chest pain 
- Unscheduled readmission within 31 days: 
1) DRG079: respiratory infections and inflammations, age>17 with CC 
2) DRG088: chronic obstructive pulmonary disease 
3) DRG089: simple pneumonia, age>17 with CC 
4) DRG127: heart failure and shock 
5) DRG140,143: angina, chest pain 
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 จะเห็นวาดัชนช้ีีวัดผูปวยในของ QIP มีการนํากลุมวินจิฉัยโรครวม (DRGs) มาประกอบในดัชนช้ีี
วัด โดยการเลือกกลุมวินิจฉัยโรครวมบางกลุมมาใชในดัชนีช้ีวดั ทั้งในสวนของ Mortality rates และ 
Readmission rates โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ และโรคติดเชื้อ 
 
3. ชุดดชันชีี้วัดบริการสุขภาพของ CCHSA ประเทศแคนาดา 
 Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA) แบงมิติของคุณภาพเปน 8 ดาน 
ไดแก ความปลอดภัย (Safety), ความสามารถที่เหมาะสม (Competence), ตอบสนองตอความคาดหวงั 
(Acceptability), ประสิทธิผล (Effectiveness), ความเหมาะสม (Appropriateness), ประสิทธิภาพ 
(Efficiency), การเขาถึงบริการ (Accessibility), ความตอเนื่อง (Continuity) 
 ในป 1997 CCHSA จัดทําโครงการ Performance Indicators Pilot Project ขึ้น (CCHSA, 1997) โดย
เปนโครงการนํารองระดับชาติ เพื่อประเมนิความนาเชื่อถือและประโยชนของ generic acute care indicators 
ไดแก 

- Percent of alternate level of care (ALC) days 
- Percent of unplanned readmissions to the same hospital with the same or related diagnosis within 

7 days 
- Percent of cases classified as may not require hospitalization (MNRH) 
- Percent of surgical cases that are day surgery (DS) 
- Percent of days over/ under the expected length of stay (LOS) 
- Average length of stay in the emergency department for patients designated as admitted to the 

hospital 
 

นอกจากนี้ในป 2000 CCHSA พัฒนาโครงการ Achieving Improved Measurement (AIM program) 
(CCHSA, 1999) เพื่อหาฉนัทามติเร่ืองดชันีช้ีวัดที่สนับสนุนคุณภาพในองคกรที่ผานการรับรองคุณภาพแลว 
โดยใหคําจํากดัความ และการเก็บขอมูลที่ตรงกัน โดยมีดัชนีช้ีวัดคณุภาพบรกิารที่ไดรับการเสนอในสวน
ของ Acute care ที่สอดคลองกับฐานขอมูลผูปวยในของ 3 กองทุน ไดแก 

- Perioperative mortality rates 
- Nosocomial infection rates 
- Complication rates 
- Rate of inpatient deaths requiring peer review 
- Readmission rates 
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นอกจากนี้ยังมกีารสรุปดัชนีช้ีวัดอื่นๆที่มีการใชอยูในประเทศแคนาดา โดยในสวนที่สอดคลองกับ
ฐานขอมูลผูปวยใน มีดังนี ้

- Average length of stay 
- Occupancy rate 
- Unplanned readmission 
- Mortality 
- Cesarean section rates 
- Nosocomial infection (surgical site infection, pneumonia) 
- Post surgical complication rate 
- Maternal morbidity 
- Maternal mortality 
- Perinatal mortality  
- Neonatal morbidity 

จะเห็นไดวาดชันีช้ีวัดบรกิารสุขภาพของประเทศแคนาดา มีความหลากหลายครอบคลุมประเด็น
ตางๆ รวมทั้งการใหความสําคัญกับประเดน็ในภาพรวม ไดแก อัตราการครองเตยีง และจํานวนวนันอนเฉลี่ย 
 
4. ชุดดชันชีี้วัดบริการสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย 
 The Australian Council on Healthcare Standards (Collopy and Balding, 1993) จัดกลุมดัชนีช้ีวดั
ระดับโรงพยาบาล ดังนี้ 

1. Trauma 
2. Postoperative pulmonary embolism 
3. Readmission to hospital (within 28 days of discharge) 
4. Return to operating room (during the same hospital stay) 
5. Hospital-acquired infections 
6. Medication prescription and drug monitoring 
7. Hospital throughput/output 

โดยดัชนีช้ีวัดที่มีความสอดคลองกับฐานขอมูลผูปวยในของ 3 กองทนุ ไดแก 
- Trauma mortality 
- Clinically recognizable postoperative pulmonary embolism rate 
- Percentage unplanned readmission rate related to previous admission 
- Hospital-acquired bacteremia 
- Average length of stay by diagnosis-related group (DRG) category for hospital’s 20 top DRGs 
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5. ชุดดชันชีี้วัดคุณภาพระดบัโรงพยาบาล สําหรับการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลประเทศไทย 
 คณะวิจยัดัชนช้ีีวัดคุณภาพโรงพยาบาล (จรุิตม ศรีรัตนบัลล และคณะ, 2543) ไดเสนอชุดดัชนีช้ีวดั
คุณภาพสําหรับโรงพยาบาลในโครงการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) 
โดยเสนอชุดดชันีช้ีวัด 2 ชุด ไดแก ชุดดัชนช้ีีวัดคุณภาพกลุมแนะนํา (Recommended Quality Indicator Set, 
R-QIS) และชุดดัชนีช้ีวัดคณุภาพกลุมตวัเลือก (Optional Quality Indicator Set, O-QIS) โดยดัชนีช้ีวดั
คุณภาพกลุมแนะนํา เปนชดุดัชนีช้ีวัดที่สะทอนศักยภาพของโรงพยาบาล และสามารถนําไปดําเนินการได
โดยไมตองลงทุนดานระบบสารสนเทศมากนัก ประกอบดวย ดัชนีช้ีวัดคุณภาพจํานวน 22 ตัว และจากการ
วิเคราะหความสอดคลองกับฐานขอมูลผูปวยใน จะไดดชันีช้ีวัดคณุภาพจํานวน 9 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 5
 
ตารางที่ 5 ดัชนีช้ีวัดสําหรับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
ดัชนีช้ีวัดกลุมแนะนํา (R-QIS) ความสอดคลองกับฐานขอมูลผูปวยใน 
อัตราการตายรวมของผูปวยในโรงพยาบาล / 
อัตราตายของผูปวยระหวางผาตัด  
อัตราตายของเด็กแรกเกิด / 
อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล / 
อัตราการติดเชื้อหลังผาตัด / 
อัตราการเกิดการแพยา  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการใหเลือด  
อัตราการรับกลับเขาโรงพยาบาลภายใน 28 วัน โดยไมไดวางแผน / 
อัตราการผาตัดซ้ําในการอยูโรงพยาบาลครั้งเดียวกัน  
อัตราเด็กเกิดน้ําหนักนอยในหญิงฝากครรภที่โรงพยาบาล  
ความสมบูรณของเวชระเบียน  
อัตราความพึงพอใจของผูปวยนอก  
อัตราความพึงพอใจของผูปวยใน  
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผูปวยหองฉุกเฉิน  
ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผูปวยใน DRGs ที่พบบอย 10 กลุมแรก / 
น้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยของผูปวยในตาม DRGs / 
อัตราการผาตัดคลอด / 
อัตราความผิดปกติของการตรวจ CT scan ในผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะ  
อัตราการเขาประชุมของผูอํานวยการในคณะกรรมการดานคุณภาพสูงสุด  
อัตราการคงอยูของบุคลากรทางการแพทย  
อัตราการครองเตียง / 
อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง  
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6. ชุดดชันชีี้วัดจากขอมูลผูปวยในที่ใชจัดทํากลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาดัชนีช้ีวัดจาก

ขอมูลผูปวยในที่ใชจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม(DRG)ขึ้น ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) และ
กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการดําเนินการพัฒนาชุดดัชนีช้ีวัดเพื่อการบริหารจัดการดานการดูแลสุขภาพ โดย
ใชขอมูลรายบุคคลของผูปวยใน และขอมูลกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRGs) ซ่ึงเปนการเพิ่มคุณคาการใชงาน
ของขอมูลที่มีการจัดทําอยูแลวใหสามารถมาใชประโยชนเพิ่มขึ้น ในการประเมินดานคุณภาพบริการ 
คุณภาพบริการดานแมและเด็ก ศักยภาพ ประสิทธิภาพ ความเปนธรรม และคุณภาพ/ประสิทธิภาพการสงตอ
ของโรงพยาบาล คณะทํางานฯ ยังไดพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา 2 สวน คือ สวนที่เปน Stand Alone สําหรับใช
งานที่โรงพยาบาล ซ่ึงไดผนวกเครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพขอมูล 12 แฟมไวดวย และสวนที่เปน Web 
Page มี URL ที่ http://phdb.moph.go.th/ ซ่ึงสามารถดูคาเฉลี่ยรายพื้นที่ ประเภทของโรงพยาบาล ทําให
โรงพยาบาลสามารถใชขอมูลผูปวยในมาพิจารณาในการเปรียบเทียบ 
 ชุดดัชนีช้ีวัดดงักลาว ไดรับการเผยแพรไปยังโรงพยาบาลตางๆในปพ.ศ. 2547 (กรมสนับสนนุ
บริการสุขภาพ, 2547) ประกอบดวยดัชนีช้ีวัดจํานวน 6 หมวด 45 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 6
 
ตารางที่ 6 ดัชนีช้ีวัดจากขอมูล DRG (DRG index) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ดัชนีช้ีวัด หมวด A ภาพรวมคุณภาพของโรงพยาบาล 
A01 อัตราตายผูปวยในอยางหยาบ (Crude Death Rate) 
A02 อัตราปวยตายที่เกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนสงทางบก (Land Transport Accident Case Fatality) 
A03 อัตราปวยตายดวยโรคมะเร็ง (Cancer Case Fatality) 
A04 อัตราปวยตายดวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction Case Fatality) 
A05 อัตราปวยตายดวยโรคไขเลือดออก (Dengue Case Fatality) 
A06 อัตราปวยตายดวยโรคภูมิคุมกันบกพรอง (HIV Case Fatality) 
A07 อัตราปวยตายดวยโรคปอดบวมในเด็ก 0 – 5 ป (Pneumonia Case Fatality in 0 – 5 year) 
A08 อัตราการรับผูปวยในซ้ําใน 28 วัน (Re – Admission Rate)  
ดัชนีช้ีวัด หมวด B ภาพรวมคุณภาพของโรงพยาบาล ดานการดูแลสุขภาพแมและเด็ก 
B01 อัตราตายของมารดา (Maternal Mortality Rate) 
B02 อัตราตายทารกแรกเกิดระยะตน (Early Neonatal Mortality Rate) 
B03 อัตราเกิดไรชีพ (Stillbirth Rate) 
B04 อัตราการเกิดภาวะขาดอากาศในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Rate) 
B05 อัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย (Low Birth Weight Rate) 
B06 อัตราการผาทองคลอด (Cesarean Section Rate)  
 
 

 13



ดัชนีช้ีวัด หมวด C ภาพรวมศักยภาพของโรงพยาบาล 
C01 คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย (Average RW) 
C02 คาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ย (Average Adjusted RW) 
C03 อัตราผูปวยในที่มีความซับซอนของโรคสูง 
C04 อัตราตายของผูปวยในที่มีความซับซอนของโรคสูง 
C05 คารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอหนึ่งหนวยน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวของผูปวยใน 
C06 อัตราผูปวยที่มีคาน้ําหนักสัมพัทธมากกวา 3 
C07 อัตราผูปวยที่มีคาน้ําหนักสัมพัทธนอยกวา 0.5 
C08 อัตราผูปวย 5 อันดับกลุมโรคของประเทศ (5 Most Common DRGs) 
C09 จํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRGs)  
ดัชนีช้ีวัด หมวด D ภาพรวมประสิทธิภาพของโรงพยาบาล 
D01 อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) 
D02 อัตราการใชเตียง (Bed Turnover Rate) 
D03 วันนอนโรงพยาบาลเทียบวันนอนมาตรฐาน 
D04 อัตราผูปวยที่มีวันนอนวันเดียว (Same Day Case) 
D05 อัตราผูปวยผาตัดที่มีวันนอนวันเดียว (Same Day Surgery Case)  
ดัชนีช้ีวัด หมวด E ภาพรวมความเปนธรรมของโรงพยาบาล 
E01 คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยรายสิทธิ  
E02 วันนอนเฉลี่ยรายสิทธ ิ
E03 คารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอหนึ่งหนวยน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวของผูปวยในรายสิทธ ิ
E04 อัตราการผาทองคลอดรายสิทธิ 
E05 อัตราการผาตัดใสเลนสแกวตาเทียมในผูปวย Cataract รายสิทธ ิ
E06 อัตราการใหบริการ Chemotherapy และ/หรือ Radiotherapy รายสิทธ ิ
E07 อัตราการทํา Heart Surgery รายสิทธ ิ  
ดัชนีช้ีวัด หมวด F คุณภาพประสิทธิภาพการสงตอ 
F01 สัดสวนผูปวยในสงตอ (รับเขา) 
F02 คาน้ําหนักสัมพัทธ (RW) เฉลี่ยของผูปวยในสงตอ (รับเขา) 
F03 สัดสวนผูปวยในสงตอ (รับเขา) ขามจังหวัด 
F04 คาน้ําหนักสัมพัทธ (RW) เฉลี่ยผูปวยในสงตอ (รับเขา) ขามจังหวัด 
F05 สัดสวนผูปวยในสงตอ (สงออก) 
F06 คาน้ําหนักสัมพัทธ (RW) เฉลี่ยของผูปวยสงตอ (สงออก) 
F07 คารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผูปวยในสงตอ (รับเขา) ตอหนึ่งหนวยน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลว (Adjusted RW) 
F08 คารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผูปวยสงออก (สงออก) ตอหนึ่งหนวยน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลว (Adjusted RW) 
F09 อัตราสวนคาน้ําหนักสัมพัทธ (RW) ผูปวยสงตอ (รับเขา) ตอคาน้ําหนักสัมพัทธ (RW) ผูปวยสงตอ (สงออก) 
F10 อัตราสวนการขามเขตสุทธิ (Net Flow Ratio)  
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 จากชุดดัชนีช้ีวัดดังกลาว สวนใหญจะสามารถวิเคราะหไดจากฐานขอมูลผูปวยใน 3 กองทุน ยกเวน
ดัชนีช้ีวดัที่ตองใชขอมูลการรับเขา (Refer in) ที่มีปญหาดานความครบถวนของขอมูล ไดแก F01-F04, F07, 
F09 และดัชนช้ีีวัดที่สะทอนการขามเขตจังหวัด เนื่องจากไมมีขอมูลที่อยูของผูปวยทีค่รบถวน ไดแก F10 
รวมทั้งดัชนีช้ีวัดที่ตองใชขอมูลน้ําหนักแรกคลอด ไดแก B05 นอกจากนี้ ดัชนีช้ีวัดที่ตองใชจํานวนผูปวย
ทั้งหมดของโรงพยาบาลก็จะมีขอจํากดัดวย เนื่องจากขาดขอมลูรหัสสถานพยาบาลในฐานขอมูลของ
ประกันสังคม ไดแก อัตราการครองเตียง และอัตราการใชเตียง 
 
7. สังเคราะหดชันีชี้วัดจากฐานขอมูลผูปวยใน 
 จากชุดดัชนีช้ีวัดทั้ง 6 ชุด จะเหน็ไดวามีความสอดคลองกันพอสมควร พอที่จะแบงออกไดเปน 10 
กลุม ดังนี ้

1. กลุมดัชนีช้ีวดัอัตราตายหรืออัตราปวยตายผูปวยใน 
2. กลุมดัชนีช้ีวดัอัตราการรับผูปวยในซ้ํา 
3. กลุมดัชนีช้ีวดัอัตราการสงตอ 
4. กลุมดัชนีช้ีวดัสัดสวนผูปวยตามกลุมโรค 
5. กลุมดัชนีช้ีวดัภาวะแทรกซอนจากการรักษา 
6. กลุมดัชนีช้ีวดัอัตราการทําหตัถการ 
7. กลุมดัชนีช้ีวดัคาน้ําหนกัสัมพัทธเฉลี่ย 
8. กลุมดัชนีช้ีวดัคาใชจายเฉลีย่ 
9. กลุมดัชนีช้ีวดัวันนอนเฉลี่ย 
10. กลุมดัชนีช้ีวดัอัตราการครองเตียง 

 
หากเปรียบเทยีบความสอดคลองกันของชุดดัชนีช้ีวัดทัง้ 6 ชุด จะเหน็ไดวามีดัชนช้ีีวัดบางกลุม ที่มี

การกําหนดไวในทุกชดุดัชนช้ีีวัด โดยกลุมดัชนช้ีีวดัที่มอียูในทั้ง 6 ชุด ไดแก กลุมดัชนีช้ีวดัอัตราการตาย
หรืออัตราปวยตาย และกลุมดัชนีช้ีวดัการรบัผูปวยในซ้ํา (Readmission) สําหรับกลุมดัชนีช้ีวดัที่พบใน 5 ชุด
ดัชนีช้ีวดั ไดแก กลุมดัชนช้ีีวัดอัตราการทําหัตถการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อัตราการผาทองคลอด (Cesarean 
section) กลุมดัชนีช้ีวดัที่พบใน 4 ชุดดัชนีช้ีวัด ไดแก กลุมดัชนีช้ีวดัภาวะแทรกซอนจากการรักษา 
โดยเฉพาะการติดเชื้อในโรงพยาบาล และกลุมดัชนีช้ีวดัวันนอนเฉลีย่ สําหรับกลุมดัชนีช้ีวดัอัตราปวยตาม
กลุมโรค และอัตราการครองเตียง มีอยูใน 3 ชุดดัชนีช้ีวดั และกลุมดัชนีช้ีวัดคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย อยูใน
ชุดดัชนีช้ีวัดของประเทศไทย โดยกลุมดชันีช้ีวัดคาใชจายเฉลี่ยและอัตราการสงตอ อยูในชดุดัชนีช้ีวัดของ
กระทรวงสาธารณสุข ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 การจัดกลุมดัชนีช้ีวัดและการปรากฏอยูในชดุดชันีช้ีวัด 6 ชุด 
 JCAHO QIP CCHSA Australia R-QIS DRGIndex 
อัตราตายหรืออัตราปวยตาย / / / / / / 
อัตราการรับผูปวยในซ้ํา / / / / / / 
อัตราการสงตอ      / 
สัดสวนผูปวยตามกลุมโรค /  /   / 
ภาวะแทรกซอนจากการรักษา /  / / /  
อัตราการทําหัตถการ / / /  / / 
คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย     / / 
คาใชจายเฉลี่ย      / 
วันนอนเฉลี่ย   / / / / 
อัตราการครองเตียง   /  / / 
 
 อยางไรก็ดี การกําหนดดัชนีช้ีวัดในรายละเอียดของแตละชุดดัชนีช้ีวดั จะมีความแตกตางกัน อาทิ
เชน ในกลุมดชันีช้ีวัดอัตราตาย JCAHO ใชการตายจาก Acute Myocardial Infarction (AMI) ในขณะที่ QIP 
ใชอัตราตายตามกลุม DRG 9 กลุมที่เลือกมา และใน DRGindex ของกระทรวงสาธารณสุข ใชอัตราตายใน 6 
โรคที่เลือกมา เปนตน อัตราการรับผูปวยในซ้ําก็เชนเดียวกัน มีการกําหนดจํานวนวนัหลังจากจําหนายครั้งที่
แลวไว หลายชวง อาทิเชน 7 วัน 15 วัน 28 วัน 30 วัน 31 วัน เปนตน รายละเอียดในแตละกลุมดัชนีช้ีวัด
แสดงในตารางที่ 8 ดังนั้นในการกําหนดรายละเอียดของแตละกลุมดัชนีช้ีวัด อาจจะตองพิจารณาวาเลือกใช
โรคหรือกลุมโรคใด รวมทั้งการเลือกจุดตดั (cut-off point) ตางๆที่เหมาะสม 
 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบดัชนช้ีีวัดทั้ง 6 ชุด ในดัชนีช้ีวัด 10 กลุม 
 JCAHO QIP CCHSA Australia R-QIS DRGIndex 
Mortality -Overall 

-AMI 
-Neonatal 
-Postoperative 

-Overall 
-DRG014, 
079, 088, 127, 
174, 316, 416, 
475, 489 

-Overall 
-Maternal 
-Perinatal 
-Perioperative 

-Trauma -Overall 
-Neonatal 

-Overall 
-Accident 
-Cancer 
-AMI  
-Dengue  
–HIV 
-Pneumonia 
-Maternal 
-Neonatal 
-Still birth 
-Severe case 
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 JCAHO QIP CCHSA Australia R-QIS DRGIndex 
Readmission -Readmission 

within 14d 
-Surgical site 
infection 
within 30d 

-Unplanned 
readmission 
within 15d 
and 31d 
for DRG079, 
088,089,127, 
140, 143 

-Unplanned 
readmission 
within 7d 

-Unplanned 
readmission 

-Unplanned 
readmission 
within 28d 

-Readmission 
within 28d 

Referral      -Referral rate 
Morbidity -Ruptured 

appendix 
-High cost 
DRG 
-High 
occurrence 
DRG 

 -Morbidity not 
required 
hospitalization 
-Maternal 
-Neonatal 

  -Birth 
asphyxia 
-Severe case 
-5 most 
common DRG 

Complication -Nosocomial 
infection 
-Surgical site 
infection 

 -Nosocomial 
infection 
-Complication 
-Post surgical 
complication 

-Postoperative 
embolism 
-Hospital-
acquired 
bacteremia 

-Nosocomial 
infection 
-Surgical site 
infection 

 

Procedure -Cesarean 
section 
-Selected 
procedure 

-Cesarean 
section 
(primary, 
repeat) 

-Cesarean 
section 

 -Cesarean 
section 

-Cesarean 
section 
-Artificial lens 
for cataract 
-Chemo,radio 
for cancer 
-Heart surgery 

Relative 
weight 

    -RW for top 
10 DRGs 

-RW>3 
-RW<0.5 
-Average Rw 
-Average 
Adj.RW 
-RW refer 
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 JCAHO QIP CCHSA Australia R-QIS DRGIndex 
Expenditure      -Average 

charge per 
Adj.RW 
-Average 
charge per 
Adj.RW for 
refer case 

Length of stay   -Average LOS 
-LOS/ 
expected LOS 

-LOS by 
DRGs for top 
20 DRGs 

-LOS for top 
10 DRGs 

-Same day 
admission 
-Same day 
surgery 
-Average LOS 
-LOS/ 
standard LOS 

Bed 
occupancy 

  -Bed 
occupancy 

 -Bed 
occupancy 

-Bed 
occupancy 
-Bed turnover 

 
 
8. ขอเสนอชุดดัชนชีี้วัดจากฐานขอมูลผูปวยใน 
 จากการสังเคราะหกลุมดัชนช้ีีวัดที่ปรากฏอยูในชดุดัชนช้ีีวัดตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
จะพบวามีความสอดคลองกันเปนสวนใหญ และหากวิเคราะหความเกี่ยวของกับประเด็นความเปนธรรม 
จากความแตกตางในการใหบริการระหวางกลุมผูปวยตางๆ โดยเฉพาะระหวางสิทธิการรักษาตางๆ อาจจะ
ชวยประเมินไดวาหลักประกันสุขภาพทีจ่ดัขึ้นโดยกองทุนตางๆ มีแนวโนมที่จะสรางแรงจูงใจให
สถานพยาบาลใหบริการที่แตกตางกันหรือไมประการใด นอกจากนี้การวิเคราะหเปรยีบเทียบระหวาง
สถานพยาบาล ก็จะชวยในการประเมินความแตกตางในการใหบริการของสถานพยาบาลตางๆ นําไปสูการ
สรางมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพบรกิารในแตละสถานพยาบาลใหดียิ่งขึน้ 
 การวิเคราะหความเกีย่วของระหวางกลุมดัชนีช้ีวัดตางๆทั้ง 10 กลุม กับประเดน็คณุภาพในการ
ใหบริการ อาจจะทําไดโดยการแบงขั้นตอนของการใหบริการตามขั้นตอนในการตดัสินใจ และคณุภาพของ
การรักษา รวมทั้งการคิดคารักษา ดังนี ้
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1. การตัดสินใจในการรับผูปวยไวรักษา (Admission decision) 
2. การตัดสินใจในการจําหนายผูปวย (Discharge decision) 
3. การตัดสินใจในการสงตอผูปวย (Referral decision) 
4. การตัดสินใจในการทําหัตถการ (Procedure decision) 
5. คุณภาพการรักษาและบริการ (Quality of service) 
6. นโยบายการคิดคารักษา (Pricing policy) 

 
เมื่อวิเคราะหความเกีย่วของระหวางกลุมดัชนีช้ีวัดทั้ง 10 กลุม กับการตดัสินใจและคณุภาพบรกิาร 

จะสามารถแสดงไดดังตารางที่ 9
 
ตารางที่ 9 ความเกี่ยวของระหวางกลุมดัชนีช้ีวัดกับขั้นตอนการตัดสินใจในการใหบริการ 
 Admission 

decision 
Discharge 
decision 

Referral 
decision 

Procedure 
decision 

Quality of 
service 

Pricing 
policy 

อัตราตายหรืออัตราปวยตาย  / / / /  
อัตราการรับผูปวยในซ้ํา  /   /  
อัตราการสงตอ   /    
สัดสวนผูปวยตามกลุมโรค /      
ภาวะแทรกซอนจากการรักษา    / /  
อัตราการทําหัตถการ   / /   
คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย /      
คาใชจายเฉลี่ย  /  /  / 
วันนอนเฉลี่ย / / /    
อัตราการครองเตียง / /     
 
 ดังนั้นในการตคีวามผลที่ไดจากการเปรียบเทียบ โดยเฉพาะระหวางสิทธิรักษา หากมคีวามแตกตาง
เกิดขึ้นในแตละดัชนีช้ีวัด กอ็าจจะสะทอนถึงความแตกตางในขั้นตอนการตัดสินใจขั้นตอนตางๆ รวมทั้ง
คุณภาพของบริการโดยรวม ตัวอยางเชน ความแตกตางของอัตราปวยตาย อาจจะสะทอนความแตกตางของ
การตัดสินใจในการจําหนายผูปวย การสงตอผูปวย การทําหัตถการและผาตัด และคณุภาพการรักษา เปนตน
ในขณะที่ความแตกตางในการตัดสินใจในการรับผูปวย ก็จะมีผลตอความแตกตางในดาน อัตราปวยตาม
กลุมโรค คาน้ําหนกัสัมพทัธเฉลี่ย วันนอน และอตัราการครองเตียง ดังนัน้การวิเคราะหกลุมดัชนีช้ีวดั
รวมกันหลายกลุม จะชวยสะทอนแนวโนมการตัดสินใจในขั้นตอนตางๆ 
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 อยางไรก็ด ี ในการตีความดชันีช้ีวัดกลุมตางๆ อาจจะไดรับอิทธิพลจากปจจยัอ่ืนๆ ที่ไมไดเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจในการใหบริการ และคุณภาพบริการของสถานพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยทีเ่กี่ยวของ
กับตัวผูปวยเอง อาทิเชน อายุ เพศ ความรุนแรงของโรค โรคที่พบรวม ระยะเวลาของการปวยและของการ
รักษา รวมทั้งปจจัยที่เกี่ยวของกับศักยภาพของสถานพยาบาล อาทิเชน ขนาดของโรงพยาบาล การมีแพทย
ผูเชี่ยวชาญ การมีเครื่องมือแพทย ดังนัน้ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบระหวางกองทุน (สิทธิการ
รักษา) หรือระหวางสถานพยาบาล ควรจะมีการระบุปจจัยที่อาจจะมีความเกีย่วของ (Confounding factor) 
รวมทั้งขอสมมติ (Assumption) ตางๆที่ใชในการเปรยีบเทียบ ขอควรระวังในการตีความ และขอเสนอแนะ
ในการวิเคราะห ซ่ึงอาจจะทาํไดโดยการวิเคราะหแยกตามปจจัยที่อาจจะเกีย่วของ หรือใชวิธีการปรบัคาทาง
สถิติ โดยปจจัยที่เกี่ยวของ (Confounding factors) ขอสมมติในการเปรียบเทยีบ (Assumption) และ
ขอเสนอแนะในการวิเคราะหขอมูล (Analytical adjustment) ของกลุมดัชนีช้ีวดั 10 กลุม แสดงในตารางที่ 10
 
ตารางที่ 10 กลุมดัชนีช้ีวัด ปจจัยที่เกี่ยวของ ขอสมมติฐาน และวิธีการวิเคราะห 
กลุมดัชนีช้ีวัด Confounding factors Assumption for 

comparison 
Analytical adjustment 

อัตราตายหรืออัตราปวยตาย -อายุ เพศ 
-อัตราปวยตามกลุมโรค 
-ความรุนแรงของโรค 
-ศักยภาพโรงพยาบาล 

-ความรุนแรงของโรคไม
ตางกัน 

-วิเคราะหแยกตามกลุม
โรค และกลุมโรงพยาบาล 
-วิเคราะหตามอายุ หรือ
ปรับคาตามอายุ 

อัตราการรับผูปวยในซ้ํา -การตัดสินใจของผูปวย
ในการใชบริการ 
-ความรุนแรงของโรค 
-ศักยภาพโรงพยาบาล 

-ความรุนแรงของโรคไม
ตางกัน 
-การตัดสินใจของผูปวย
ไมตางกัน 

-วิเคราะหแยกตามกลุม
โรค และกลุมโรงพยาบาล 
 

อัตราการสงตอ -อัตราปวยตามกลุมโรค 
-ความรุนแรงของโรค 
-ศักยภาพโรงพยาบาล 

-ความรุนแรงของโรคไม
ตางกัน 

-วิเคราะหแยกตามกลุม
โรค และกลุมโรงพยาบาล 

สัดสวนผูปวยตามกลุมโรค -อายุ เพศ 
-ปจจัยเสี่ยงการเกิดโรค 
-การตัดสินใจของผูปวย
ในการใชบริการ 
-ศักยภาพโรงพยาบาล 

-ปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม
ตางกัน 
-การตัดสินใจของผูปวย
ไมตางกัน 

-วิเคราะหแยกตามกลุม
โรงพยาบาล 
-วิเคราะหตามอายุ หรือ
ปรับคาตามอายุ 

ภาวะแทรกซอนจากการรักษา -ระบบการวินิจฉัยและ
บันทึกขอมูล 
-ศักยภาพโรงพยาบาล 

-ระบบการวินิจฉัยและ
บันทึกขอมูลไมตางกัน 
 

-วิเคราะหแยกตามกลุม
โรงพยาบาล 
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กลุมดัชนีช้ีวัด Confounding factors Assumption 
ในการเปรียบเทียบ 

Analytical adjustment 

อัตราการทําหัตถการ -อายุ เพศ 
-ความรุนแรงของโรค 
-ศักยภาพโรงพยาบาล 

-ความรุนแรงของโรคไม
ตางกัน 
-เกณฑการทําหัตถการไม
ตางกันระหวางอายุ เพศ 

-วิเคราะหแยกหัตถการ
ตามกลุมโรงพยาบาล 
 

คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย -อัตราปวยตามกลุมโรค 
-ความรุนแรงของโรค 
-ศักยภาพโรงพยาบาล 

-ความรุนแรงของโรคไม
ตางกัน 

-วิเคราะหแยกตามกลุม
โรงพยาบาล 
-วิเคราะหตามอายุ 

คาใชจายเฉลี่ย -อัตราปวยตามกลุมโรค 
-ความรุนแรงของโรค 
-ศักยภาพโรงพยาบาล 

-ความรุนแรงของโรคไม
ตางกัน 

-วิเคราะหแยกตามกลุม
โรค และกลุมโรงพยาบาล 
-วิเคราะหตามอายุ 

วันนอนเฉลี่ย -อัตราปวยตามกลุมโรค 
-ความรุนแรงของโรค 
-ศักยภาพโรงพยาบาล 

-ความรุนแรงของโรคไม
ตางกัน 

-วิเคราะหแยกตามกลุม
โรค และกลุมโรงพยาบาล 
-วิเคราะหตามอายุ 

อัตราการครองเตียง -จํานวนเตียง 
-ศักยภาพโรงพยาบาล 

-การกระจายเตียงเปนไป
อยางเหมาะสม 

-วิเคราะหแยกตามกลุม
โรงพยาบาล 

 
 จากปจจยัที่อาจจะมีอิทธิพลตอความแตกตางของดัชนีช้ีวดัดังกลาว ดังนั้นในการวเิคราะหขอมูล
สวนใหญจึงควรจะวิเคราะหแยกตามกลุมโรค และกลุมโรงพยาบาล อยางไรก็ตาม การวิเคราะหแยกตาม
กลุมโรงพยาบาล จากฐานขอมูลผูปวยใน 3 กองทุนนั้น ทําไดเพยีงเปรยีบเทียบระหวางกองทุนหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา และกองทุนสวัสดิการขาราชการเทานั้น เนื่องจากขอมูลของกองทุนประกันสังคม ขาด
รหัสสถานพยาบาล ที่จะเชือ่มโยงไปสูประเภทของสถานพยาบาล ดังนั้นในการวเิคราะหสวนใหญจึงแยก
ตามกลุมโรคเปนหลัก และนอกจากนี้ การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางสถานพยาบาลโดยใชอัตราการครอง
เตียง ยังมีขอจาํกัด เนื่องจากไมสามารถรวมขอมูลผูปวยประกันสังคมในแตละโรงพยาบาลได การใชจํานวน
ผูปวยเพยีง 2 กองทุน จะทําใหอัตราการครองเตียงระหวางสถานพยาบาลมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงตดั
อัตราการครองเตียงออกไป รวมทั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาล เนื่องจากมีปญหาดานการบันทึกรหัสที่มักจะ
ไมสามารถแยกกรณกีารติดเชื้อในโรงพยาบาลไดอยางชดัเจน นอกจากนี้ การศึกษานีไ้ดเพิ่มดัชนีช้ีวดั 
จํานวนครั้งของการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยตอรายใน 1 ป ซ่ึงดัชนีช้ีวัดนีจ้ะสะทอนโอกาสในการรักษาที่
ตอเนื่อง เนื่องจากมีบางโรคที่ตองไดรับการรักษาหลายครั้งใน 1 ป หากผูปวยเขาถึงบริการไดดี จะสามารถ
มารักษาตามกาํหนดไดอยางตอเนื่อง 

รายการดัชนีช้ีวัดทั้ง 9 กลุม ในการศึกษาครั้งนี้ แสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ดัชนีช้ีวัดในแตละกลุมดัชนีช้ีวัด และเหตุผลในการเลือกโรคเฉพาะ 
กลุมดัชนีช้ีวัด ดัชนีช้ีวัด เหตุผลในการเลือก 
อัตราตายหรืออัตราปวยตาย - อัตราตายผูปวยในรวม และรายอายุ 

- อัตราปวยตายรายโรค รายอายุ 
> Acute MI 
> Cerebrovascular accident  
> Chronic renal failure 
> Leukemia 
> Cancer 
> HIV 
> Head injury 

- เปนโรคที่มักจะเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
- เปนโรคที่มีโอกาสเสียชีวิตปานกลาง 
- เปนโรคที่มีการรักษาเฉพาะ 
- เปนโรคที่เปนปญหาสําคัญ 

อัตราการรับผูปวยในซ้ํา - จํานวน admission ตอรายผูปวยใน 
- อัตราการรับผูปวยในซ้ําดวยโรคเดิม 
ภายใน 7,14,28 วัน 
> Chronic renal failure 
> Leukemia 
> Cancer 
> COPD 
> HIV 

- เปนโรคเรื้อรังที่มีโอกาสรักษาซ้ํา 
- เปนโรคที่ควรไดรับการรักษาใหดีขึ้น
กอนจําหนาย 
- เปนโรคเฉียบพลันที่ควรรักษาหาย 
- เปนโรคที่เปนปญหาสําคัญ 

จํานวนครั้งการรับผูปวยในเฉลี่ยตอ
ราย 

- จํานวน admission ตอรายผูปวยใน 
> Chronic renal failure 
> Leukemia 
> Cancer 
> COPD 
> HIV 

- เปนโรคเรื้อรังที่มีโอกาสรักษาหลาย
ครั้ง 
- เปนโรคที่เปนปญหาสําคัญ 
 

อัตราการสงตอ - อัตราการสงตอ 
- อัตราการสงตอรายโรค 
> Acute MI 
> Cerebrovascular accident  
> Diabetes 
> Chronic renal failure 
> Leukemia 
> Pneumonia 
> Head injury 

- เปนโรคที่ตองไดรับการรักษาเฉพาะ 
- เปนโรคที่มีโอกาสเสียชีวิตพอสมควร 

 
 
 

 22



 
กลุมดัชนีช้ีวัด ดัชนีช้ีวัด เหตุผลในการเลือก 
สัดสวนผูปวยตามกลุมโรค - สัดสวนผูปวยในรายโรค  

> Severe DRGs 
> Acute MI 
> Cerebrovascular accident  
> Diabetes 
> Chronic renal failure 
> Leukemia 
> Cancer 
> COPD 
> Pneumonia 
> HIV 
> Head injury  
- สัดสวนผูปวยในราย MDC รายอายุ 

- เปนกลุมโรคที่อาจมีการตัดสินใจใช
บริการตางกัน 
- เปนกลุมโรคที่อาจมีการเขาถึงบริการ
ตางกัน 

อัตราการทําหัตถการ - อัตราการผาทองคลอด ในผูคลอด 
- อัตราการผาตัดหัวใจ ในผูปวย
โรคหัวใจขาดเลือด 
- อัตราการผาตัดสมอง ในผูบาดเจ็บ
ทางสมอง 

- เปนหัตถการที่มีการตัดสินใจตางกัน
นอกเหนือจากขอบงช้ีทางการแพทย 
- เปนหัตถการหรือการรักษามีโอกาส
ชวยรักษาชีวิตหรือยืดชีวิต 

คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย - คา RW เฉลี่ย และรายอายุ 
- สัดสวนผูปวยที่มี RW>3.0, >4.0 
- สัดสวนผูปวยที่มี RW<0.5 

 

คาใชจายเฉลี่ย - คาใชจายเฉลี่ยตอ RW และรายอายุ 
- คาใชจายเฉลี่ยตอ RW selected 
DRGs  
- คาใชจายเฉลี่ยตอ RW ราย MDC 

 

วันนอนเฉลี่ย - วันนอนเฉลี่ย และรายอายุ 
- วันนอนเฉลี่ย  Selected DRGs 
- วันนอนเฉลี่ย  ราย MDC 
- วันนอนจริง ตอวันนอนมาตรฐาน 
- สัดสวนผูปวยที่นอนวันเดียว 

 

 
 ในการเปรยีบเทียบเปนรายโรงพยาบาล จะใชฐานขอมูลของหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนหลัก
โดยเลือกดัชนช้ีีวัด ไดแก  คาน้ําหนกัสัมพัทธเฉลี่ย คาใชจายเฉลี่ย วันนอนเฉลี่ย 
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