
ตัวชี้วัด สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ระดับเขต 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่าร้อย

ละ 4  
ค านิยาม ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึง ผู้ป่วยที่แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ โดยให้

รหัส ICD-10 J440 - J449 เป็นโรคหลัก (PDx) ในเวชระเบียน 
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เสียชีวิต หมายถึง ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มารับการ
รักษาในโรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบและเสียชีวิต  

เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 4 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน 43 แฟ้มของสถานพยาบาล 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน 43 แฟ้มของสถานพยาบาล 
รายการข้อมูล 1 

A = จ านวนผู้ปว่ยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่รับไว้ในโรงพยาบาลและเสียชีวิต (คน) ในปี
นั้นๆ  ) PDx = J440 – J449 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยทั้งหมดที่รับไว้ในโรงพยาบาลและเสียชีวิต (คน) ในปีนั้นๆ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A/B x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง  ติดตามการเปลี่ยนแปลงทุก 3 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
 ร้อยละ N/A N/A   

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

น้อยกว่าร้อยละ 4 น้อยกว่าร้อยละ 4 น้อยกว่าร้อยละ 4 น้อยกว่าร้อยละ 4 
 

วิธีการประเมินผล : คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 9 รวบววม 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ 

เอกสารสนับสนุน : แนวเวชปฏิบัติสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์รักษ์พงศ์  เวียงเจริญ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
โทร : 034 622 999  โทรมือถือ : 081 836 6351 E-mail : 
drrakpong@gmail.com 
2. แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ  แสงสายัณห์ สถาบันโรคทรวงอก 
ผู้ประสานตัวชี้วัด : นางสุคนธ ์  เมฆทรงกลด โทร. 02-5901637 
ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.นายแพทย์อนุชิต นิยมปัทมะ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 9 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 9  
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ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ระดับเขต 2. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ค านิยาม อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึง อัตราการ

ป่วยจนต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ต่อประชากรอายุ 15 ปี  
ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ 
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึง ผู้ป่วยที่แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ โดยให้
รหัส ICD-10 J440-J449 เป็นโรคหลัก (PDx) ในเวชระเบียน 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 130 ต่อแสนประชากร 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุมากกว่า 15 ปี ในเขตรับผิดชอบ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน 43 แฟ้มของสถานพยาบาล 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน 43 แฟ้มของสถานพยาบาล 
รายการข้อมูล 1 A= จ านวนครั้งของการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคหลัก 

(PDx = J440 – J449) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรกลางปี อายุ 15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบจากฐานข้อมูล

ประชากร 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A/B x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง  ติดตามการเปลี่ยนแปลงทุก 3 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
146.6 ต่อแสน

ประชากร 
N/A N/A  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1-2 ขั้นตอน 1-2 ขั้นตอน 1-2 ขั้นตอน 1-3 

 

วิธีการประเมินผล : จัดระดับความส าเร็จเป็น 3 ขั้นตอน 
วิธีการประเมินผล : จัดระดับความส าเร็จเป็น 3 ขั้นตอน 
ขั้นตอน 1. จัดตั้งคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามแนวเวชปฏิบัติ 
ขั้นตอน 2. มีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
ขั้นตอน 3. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังลดลง 

เอกสารสนับสนุน : แนวเวชปฏิบัติสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์รักษ์พงศ์  เวียงเจริญ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
โทร : 034 622 999  โทรมือถือ : 081 836 6351 
E-mail : drrakpong@gmail.com 
2. แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ  แสงสายัณห์ สถาบันโรคทรวงอก 
ผู้ประสานตัวชี้วัด : นางสุคนธ ์  เมฆทรงกลด โทร. 02-5901637 
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ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.นายแพทย์อนุชิต นิยมปัทมะ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


