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ช่ือดัชนี สูตรคํานวณ สูตรจากตาราง แมขาย ลูกขาย

1.ดัชนีแสดงคุณภาพการใหบริการ

1.1อัตราตายผูปวยในอยางหยาบ(: 1,000) จํานวนผูปวยในตาย(คน) x 1,000      s_ip_d X 1,000

( Crude Death Rate )  จํานวนผูปวยใน(คน) sum13+sum14

1.2อัตราตายของมารดา(: 100,000) จํานวนการตายของมารดา x 100,000 s_md X 100,000

( Maternal Mortality Rate ) จํานวนทารกเกิดมีชีพ s_nl+s_abnl

1.3อัตราตายทารกต่ํากวา 7 วัน (: 1,000)                จํานวนทารกแรกเกิดอายุต่ํากวา 7 วันตาย x1,000              s_nbd X 1,000             

หรืออัตราตายทารกแรกเกิดระยะตน( Early จํานวนทารกเกิดมีชีพ s_nl+s_abnl

1.4อัตราเกิดไรชีพ (: 1,000) จํานวนทารกเกิดไรชีพ x 1,000            s_sb X 1,000              

( Stillbirth Rate) จํานวนทารกเกิดมีชีพ + จํานวนทารกเกิดไรชีพ s_nl+s_abnl+s_sb

2.ดัชนีแสดงศักยภาพของสถานบริการสุขภาพ

2.1 สัดสวนRefer in ตอ Refer out จํานวนผูปวยรับ Refer(ครั้ง) sum20+sum21

จํานวนผูปวยที่สง Refer(ครั้ง) sum17+sum18

2.2 สัดสวนการรักษาผูปวยนอกสิทธิUC จํานวนผูปวยนอก สิทธิUC(ครั้ง) นอกเครอืขาย uc4+uct4+uc12+uct12

นอกเครือขายตอในเครือขาย ผูปวยนอก สิทธิUC(ครั้ง)  ในเครือขาย uc3+uct3+uc11+uct11

uc12+uct12

uc11+uct11

2.3 สัดสวนการRefer in ตอ ผูปวยนอก จํานวนผูปวยที่รับ Refer(ครั้ง) sum20+sum21

จํานวนผูปวยนอก(ครั้ง) sum3+sum4+sum11+sum12

2.4 สัดสวนRefer out ตอผูปวยนอก จํานวนผูปวยที่สง Refer(ครั้ง) sum17+sum18

จํานวนผูปวยนอก(ครั้ง) sum3+sum4+sum11+sum12

2.5 สัดสวนRefer out ภายในเครือขาย( cup จํานวนผูปวยที่สง Refer ภายในเครือขาย ( cup ) sum22

ตอผูปวยนอก จํานวนผูปวยนอก(ครั้ง)  sum11+sum12     

3.ดัชนีแสดงประสิทธิภาพการใหบริการของสถานบริการสุขภาพ+ การใชทรัพยากร

3.1 ประมาณการอัตราวันนอนผูปวยใน 1 ป จํานวนวันนอนของผูปวยใน x 12  x 100 (sum15+sum16) X 100

จํานวนเตียง x 365 วัน x เดือนที่สง bed X จํานวนวันที่เลือก

• เปนคาประมาณการใหเปน 1 ป

3.2 ประมาณการอัตราการใชเตียง 1 ป        จํานวนผูปวยใน (คน) X 12 (sum13+sum14) X 12

 จํานวนเตียง X เดือนที่สง bed X เดือนที่สง

• เปนคาประมาณการใหเปน 1 ป

3.3 วันนอนเฉลี่ยผูปวยใน     จํานวนวันนอนของผูปวยใน sum15+sum16

( Length of Stay )         จํานวนผูปวยใน (คน) sum13+sum14

3.4 อัตราผูปวยใน ตอ ผูปวยนอก    จํานวนผูปวยใน (คน) X 100 sum13+sum14 X 100

      จํานวนผูปวยนอก (ครั้ง) sum3+sum4+sum11+sum12

4.ดัชนีที่แสดงถึงการเขาถึงและการใชบริการสุขภาพ

4.1 ประมาณการอัตราการใชบริการผูปวย           จํานวนผูปวยนอก ในเครือขาย (ครั้ง)X 12 (sum3+sum11) X 12

     ประชากร X เดือนที่สง pop X เดือนที่สง
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• เปนคาประมาณการใหเปน 1 ป sum11 X 12

• เปนขอมูลประชาการกลางป ของมหาดไทย pop X เดือนที่สง

• ถา 1 อําเภอมีหลายรพ.จะ balance ดวยสัดสวนประชากรที่ขึ้น

D:\0110_รง.5\0110_49\CD_analy_49\download\สูตรวิเคราะหกิจกรรม49_แกไข14กค49.xls



3

ช่ือดัชนี สูตรคํานวณ สูตรจากตาราง แมขาย ลูกขาย

สรุปการวิเคราะหขอมูลสรุปกิจกรรมสําคัญจากรายงาน 0110 รง.5 ป 2549

4.2 ประมาณการอัตราการใชบริการผูปวย           จํานวนผูปวยนอกสิทธิ UCในเครือขาย (ครั้ง)X 12 (uc3+uct3+uc11+uct11) X 12

       ประชากร  UC X เดือนที่สง pop uc X เดือนที่สง

• เปนคาประมาณการใหเปน 1 ป (uc11+uct11) X 12

• จํานวนประชากรที่มีสิทธิUC เปนเครือขายซึ่งเปนขอมูลของ pop uc X เดือนที่สง

4.3 ประมาณการอัตราการใชบริการผูปวย       จํานวนผูปวยใน ในเครือขาย (คน) X 12 sum13 X 12

    ประชากร X เดือนที่สง pop X เดือนที่สง

• เปนคาประมาณการใหเปน 1 ป

• เปนขอมูลประชาการกลางป ของมหาดไทย

• ถา 1 อําเภอมีหลายรพ.จะ balance ดวยสัดสวนประชากรที่ขึ้น

4.4 ประมาณการอัตราการใชบริการผูปวย          จํานวนผูปวยในสิทธิ UC ในเครือขาย (คน)X 12 (uc13+uct13) X 12

                      ประชากร UC X เดือนที่สง pop uc X เดือนที่สง

• เปนคาประมาณการใหเปน 1 ป

• จํานวนประชากรที่มีสิทธิUC เปนเครือขายซึ่งเปนขอมูลของ 

5.ดัชนีแสดงความเปนธรรมของระบบสุขภาพ

5.1 วันนอนเฉลี่ยสิทธิUC               จํานวนวันนอนของผูปวยใน สิทธิUC uc15+uc16+uct15+uct16

                 จํานวนผูปวยใน สิทธิUC (คน) uc13+uc14+uct13+uct14

      วันนอนเฉลี่ยสิทธิขาราชการ           จํานวนวันนอนผูปวยใน สิทธิขาราชการ gov15

          จํานวนผูปวยในสิทธิ ขาราชการ (คน) gov13

      วันนอนเฉลี่ยสิทธิประกันสังคม          จํานวนวันนอนผูปวยใน สิทธิประกันสังคม pks15+pks16

         จํานวนผูปวยในสิทธิ ประกันสังคม(คน) pks13+pks14

5.2 อัตราผูปวยใน ตอ ผูปวยนอกสิทธิUC                 จํานวนผูปวยใน สิทธิUC(คน) X 100 (uc13+uc14+uct13+uct14) X 100

                   จํานวนผูปวยนอก สิทธิUC(ครั้ง) uc3+uc4+uc11+uc12+uct3+uct4+uct11+uct12

      อัตราผูปวยใน ตอ ผูปวยนอกสิทธิ             จํานวนผูปวยใน สิทธิขาราชการ (คน)  X 100 gov13 X 100

               จํานวนผูปวยนอก สิทธิ ขาราชการ(ครั้ง) gov3+gov11

      อัตราผูปวยใน ตอ ผูปวยนอกสิทธิ            จํานวนผูปวยใน สิทธิประกันสังคม (คน)X 100 pks13+pks14 X 100

              จํานวนผูปวยนอก สิทธิประกันสังคม(ครั้ง) pks3+pks4+pks11+pks12

6.ดัชนีแสดงดานสงเสริมสุขภาพ

6.1 อัตราการฝากครรภของหญิงตั้งครรภ จํานวนหญิงตั้งครรภที่มาตรวจกอนคลอด(ครั้ง) s_nanc

จํานวนหญิงตั้งครรภที่มาตรวจกอนคลอด(คน) s_anc

6.2 อัตราการดูแลหญิงหลังคลอด จํานวนหญิงตรวจหลังคลอด (คน) s_pnc

    จํานวนทารกเกิดมีชีพ s_nl+s_abnl

6.3 ประมาณการอัตราการพบภาวะ ผลรวมจํานวนคนที่มีภาวะโภชนาการบกพรอง(ขาด)สิทธิUCในเครือขาย x 1,000 X 12 (lbw1+chlbw1+bmi_lbw1)X1,000X12

บกพรอง(ขาด)สิทธิ UC 1 ป ( : 1,000) ประชากร UC X เดือนที่สง pop ucX เดือนที่สง

• เปนคาประมาณการใหเปน 1 ป

6.4 ประมาณการอัตราการพบภาวะ ผลรวมจํานวนคนที่มีภาวะโภชนาการบกพรอง(เกิน)สิทธิUCในเครือขาย x 1,000 X 12 (hbw1+chhbw1+bmi_hbw1)X1,000X12

บกพรอง(เกิน)สิทธิ UC 1 ป ( : 1,000) ประชากร UC X เดือนที่สง pop ucX เดือนที่สง
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• เปนคาประมาณการใหเปน 1 ป

6.5 อัตราการตรวจคัดกรองภาวะพรอง จํานวนเด็กที่ไดรับการตรวจคัดกรองภาวะภาวะพรองไอโอดีนและไทรอยด(แรกเกิด-1เดือน) x 100 s_thys  X 100

และไทรอยด(แรกเกิด-1เดือน) จํานวนทารกเกิดมีชีพ s_nl+s_abnl
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