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การวิเคราะหขอมูลในสถานพยาบาล 

 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) หมายถึง การจําแนกแยกแยะเน้ือหาในขอมูล เพ่ือคนหาวา

ขอมูลมีลักษณะเปนอยางไร มีองคประกอบยอยๆอะไรบาง ประกอบกันข้ึนมาไดอยางไร และมีความสัมพันธ

เช่ือมโยงกันอยางไร 

ลักษณะของขอมูลในสถานพยาบาล 

 ขอมูลในระบบสถานพยาบาล จะมีลักษณะเฉพาะไมเหมือนขอมูลอื่นทั่วไป เพราะในสถานพยาบาลมี

ขอมูลที่แตกตาง 6 กลุม ตามลักษณะกลุมโครงสรางของระบบสถานพยาบาล   ดังน้ี  

1. ขอมูลผูปวย เปนขอมูลระบุตัวผูปวย ลักษณะทางประชากรศาสตร สถานภาพสมรส สิทธิการ

รักษา ที่อยู ฯลฯ ขอมูลเหลาน้ีจะเปลี่ยนแปลงเมื่อผูปวยยายที่อยู เปลี่ยนที่ทํางาน แตงงาน มีลูก ตามกิจกรรม

ของผูปวย เจาหนาที่เวชระเบียนควรหมั่นปรับปรุงขอมูลผูปวยใหทันสมัยโดยขอขอมูลเพิ่มเติมเปนระยะ 

2. ขอมูลกิจกรรมการบริการผูปวย  เปนขอมูลที่มีมากที่สุดในทุกโรงพยาบาล เก็บรายละเอียดการ

บริการผูปวยทุกครั้ง ไดแก ขอมูลการมาตรวจ การจายยา คารักษา ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ฯลฯ ผู

บันทึกขอมูลคือผูที่ดูแลผูปวยทุกคน ต้ังแต แพทย พยาบาล เภสัชกร เจาหนาที่หอง Lab เจาหนาที่การเงิน 

ฯลฯ  

3. ขอมูลทรัพยากร เปน ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรในการรักษาพยาบาลผูปวย ไดแก ขอมูลตาราง

นัด ตารางการผาตัด จํานวนเตียงวาง รายการยาที่มีในโรงพยาบาล จํานวนแพทยสาขาตางๆ ฯลฯ ขอมูล

ลักษณะน้ีจะมีผูบันทึกขอมูลเพียงไมกี่คน แตมีผูใชขอมูลจํานวนมากที่ตองเรียกดูขอมูลเหลาน้ีอยูบอยๆ 

4. ขอมูลทางคลินิก เปนขอมูลที่ชวยใหแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ที่บําบัดรักษาผูปวยโดยตรง

ตองใชเพื่อใหการดูแลรักษาอยางตอเน่ืองมีคุณภาพที่ดี ไดแก ประวัติการเจ็บปวย ผลการตรวจรางกาย การ

วินิจฉัย รายงานการผาตัด การใหการพยาบาล บันทึกทางกายภาพบําบัด ฯลฯ ขอมูลลักษณะน้ี ใชเพื่อสื่อสาร

ระหวางแพทย พยาบาล และผูมีหนาที่บําบัดรักษาผูปวย เพื่อใหรายละเอียดชวยการตัดสินใจที่ดี 

5. ขอมูลการบริหาร เปนขอมูลเพื่อชวยใหการบริหารโรงพยาบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 

ขอมูลตนทุนคายา คารักษาตางๆ ขอมูล username, password ขอมูลการปวย ลา ขาด สายของบุคลากร 

ฯลฯ ขอมูลลักษณะน้ีอาจไดมาจากการบันทึก หรือไดจากการคํานวณขอมูลอื่นๆประกอบกัน 
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6. ขอมูลอางอิง เปนขอมูลที่ใชเรียกดูประกอบการตัดสินใจ ไดแก ตารางยาที่ออกฤทธ์ิรบกวนกัน 

รายการยาที่เบิกคารักษาได รายการคารักษาที่เบิกได หรือ เบิกไมได ฯลฯ ขอมูลน้ีสวนใหญมาจากองคกร

ภายนอกของโรงพยาบาล ผูดูแลระบบจะเปนผูรับผิดชอบใหขอมูลกลุมน้ีทันสมัยอยูเสมอ 

 

การวิเคราะหขอมูลผูปวย 

ขอมูลผูปวย เปนขอมูลที่สําคัญเพราะผูปวยเปนผูมารับบริการรักษาพยาบาล หากเราเขาใจลักษณะ

ของผูมารับบริการเปนอยางดี เรายอมสามารถปรับบริการของโรงพยาบาลใหสอดคลองกับผูปวย เพิ่มความ

สะดวกสบายและความพึงพอใจของผูปวยได ผูปวยและญาติก็จะเกิดความรูสึกที่ประทับใจ ลดโอกาสรองเรียน

ได ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลผูปวยไดแก 

- สัดสวน เพศ อายุ ภูมิลําเนา เช้ือชาติ สัญชาติ ของผูปวย 

- สัดสวนสถานภาพสมรส อาชีพ สถานที่ทํางาน 

- สัดสวน สิทธิการรักษาของผูปวย เรียงตามลําดับที่มีสัดสวนมากไปนอย 

- กลุมโรคหลักที่ผูปวยเปนมากที่สุด 30 อันดับแรก 

- โรคประจําตัวที่ผูปวยเปนมากที่สุด 10 อันดับแรก 

- การผาตัดที่ผูปวยไดรับกันมากที่สุด 20 อันดับแรก 

- แนวโนมการเปลี่ยนแปลงลักษณะผูปวยในรอบ 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 

 

การวิเคราะหขอมูลกิจกรรมการรักษาพยาบาล 

ขอมูลกิจกรรม เปนขอมูลที่มีมากที่สุดในระบบคอมพิวเตอรโรงพยาบาล เพราะเราใชคอมพิวเตอร

บันทึกขอมูลกิจกรรมเหลาน้ีตลอดเวลา เริ่มจากจุดย่ืนบัตร ไปจนพบพยาบาล พบแพทย ตรวจ Lab X-Rays 

จายยา จายเงิน จนผูปวยกลับบาน จึงเปนขอมูลที่วิเคราะหไดมากที่สุด ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลกิจกรรม 

ไดแก 

- จํานวนผูปวยที่มารับบริการตาม OPD หรือจุดบริการตางๆ 

- จํานวน และสัดสวนการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ การตรวจทางรังสีวิทยา 

- คาใชจายเพื่อบริการตางๆ เชน คายา คาตรวจทางหองปฏิบัติการ คาตรวจพิเศษ 

- ระยะเวลาที่รอคิว ระยะเวลาที่ใหบริการในจุดตางๆ  
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- จํานวน และ สัดสวนการใหบริการจําแนกตามแพทย พยาบาล บุคลากรอื่นๆ 

- จํานวนและสัดสวนผูปวยที่มาตรวจตามนัด และไมมาตามนัด 

- แนวโนมการเปลี่ยนแปลงจํานวน และสดัสวนการใหบริการ ในรอบ 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 

 

การวิเคราะหขอมูลทรัพยากร 

เราควรวิเคราะหจํานวน และการจัดสรรทรัพยากรดานบุคคล สถานที่และวัสดุอุปกรณรวมทั้งยา ใน

กิจกรรมของโรงพยาบาลทุกๆกิจกรรม เพื่อใหสามารถบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะ

ทรัพยากรทุกดานมีจํากัด หากไมวิเคราะหขอมูลใหดี ก็อาจไมรูวากําลังใชทรัพยากรบางอยางโดยสูญเปลา 

ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลทรัพยากร ไดแก 

- จํานวน และสัดสวน แพทย พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรอื่นๆ 

- จํานวน และสัดสวนยา เวชภัณฑ นํ้ายา วัสดุตางๆที่ใช รวมถึงการสั่งซื้อและจัดเก็บ 

- จํานวนหองตรวจ จํานวนเตียงผูปวย จํานวนหองผาตัด อัตราการครองเตียง 

- เวลาที่ใชในการตรวจ การผาตัด การเจาะเลือด การตรวจเอ็กซเรย 

- เวลาที่วางในตารางนัดตรวจ คิวนัด การจัดสัดสวนการนัด 

- จํานวนและสัดสวนการสูญเสียทรัพยากรดานตางๆ เชน เวลาที่ผูปวยไมมาตามนัด 

- แนวโนมการเปลี่ยนแปลงจํานวน และสัดสวนการใชทรัพยากรตางๆ ในรอบ 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 

 

การวิเคราะหขอมูลการบรหิาร 

ผูบริหารโรงพยาบาล ตองมีขอมูลที่ดีเพื่อชวยในการคิดและการตัดสินใจ โดยตองเปนขอมูลที่ถูกตอง 

เช่ือถือได และทันสมัย ขอมูลสนับสนุนการบริหารมักเปนขอมูลที่ตองวิเคราะหไวลวงหนา จึงควรคิดวิธีการ

วิเคราะหไวกอนที่ผูบริหารจะเรียกใช เพื่อใหไดขอมูลทันตามที่ผูบริหารตองการ ตัวอยางการวิเคราะหขอมูล

การบริหารไดแก 

- ตนทุนการรักษาผูปวยนอก ผูปวยใน ตนทุนรายโรค 

- คาใชจายในการซื้อยา วัสดุ อุปกรณ คาสาธารณูปโภค 

- รายรับ และรายไดตางๆของโรงพยาบาล 

- จํานวนและสัดสวนคนทํางานตามจุดตางๆ การจัดเวร  
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- อัตราการลาออกของแพทย พยาบาล บุคลากรตางๆ 

- ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดตางๆ 

- แนวโนมการเปลี่ยนแปลงลักษณะขอมูลบริหาร ในรอบ 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 

 

วัตถุประสงคของการวิเคราะหขอมูลในสถานพยาบาล 

วัตถุประสงคของการวิเคราะหขอมูลในระบบสถานพยาบาล มี 4 วัตถุประสงค เพื่อใหเขาใจ

สถานการณของสถานพยาบาล ดังน้ี  

1. ภาระงานปจจุบันของสถานพยาบาลและแนวโนมภาระงานในอนาคต 

2. การใชทรัพยากรตางๆเพื่อดูแลรักษาและปองกันโรค 

3. ผลการดําเนินการตามเปาหมาย ตัวช้ีวัดตางๆ 

4. ผลลัพธของการรักษาและปองกันโรค 

 
รายการและรายละเอียดของการวิเคราะหขอมูล 4 ดานน้ีในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ จะแตกตาง

กับโรงพยาบาล โดยการวิเคราะหในโรงพยาบาลจะมีรายการที่ตองวิเคราะหมากกวา 

1. แนวทางการวิเคราะหขอมูลในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ 

การวิเคราะหขอมูลในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) หรือ

หนวยบริการปฐมภูมิ ตางๆ  ควรมีการวิเคราะหดังตอไปน้ี  

1A. ภาระงานปจจุบันของสถานพยาบาลและแนวโนมภาระงานในอนาคต 

 การวิเคราะหภาระงานปจจุบันของสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและแนวโนมภาระงานในอนาคต ควร

มีการวิเคราะหประเด็นตางๆดังน้ี 

 1A1. สถิติผูมารับบริการ  

  1A11 จํานวนผูมารับบริการจําแนกเพศ 

  1A12 จํานวนผูมารับบริการจําแนกตามอายุ 

  1A13 จํานวนผูมารับบริการจําแนกตามสถานะบุคคล (อาศัยอยูในเขตหรือนอกเขต) 
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 1A2. สถิติผูมารับบริการรายวัน รายสัปดาห รายเดือน และแนวโนมผูมารับบริการ 3, 6, 12 เดือน 

  1A21 จํานวนผูมารับบริการจําแนกตามประเภทบริการ (รักษาโรค สงเสริมสุขภาพ อื่นๆ) 

  1A22 จํานวนผูมารับบริการจําแนกตามโรคหลัก 

  1A23 จํานวนผูมารับบริการจําแนกตาม ICD แยกตามกลุมโรคหลัก และกลุมโรคอื่น 

  1A24 จํานวนผูมารับบริการจําแนกตาม ICD-10-TM สวนรหัสหัตถการ 

 1A9. ภาระงานปจจุบันของสถานพยาบาลและแนวโนมภาระงานในอนาคต อื่นๆตามที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 

1B. การใชทรัพยากรตางๆเพื่อดูแลรักษาและปองกันโรค 

 การวิเคราะหการใชทรัพยากรตางๆเพื่อดูแลรักษาและปองกันโรค ควรมีการวิเคราะหประเด็นตางๆ

ดังน้ี 

 1B1. สถิติการใชยา และแนวโนมการใชยา 3, 6, 12 เดือน 

  1B11 จํานวนยาที่ใช จําแนกตามเพศ และ อายุผูมารับบริการ  

  1B12 จํานวนยาที่ใช จําแนกตามกลุมโรคหลัก 

  1B13 จํานวนยาที่ใช จําแนกกลุมยา  

 1B2. สถิติการใชเวชภัณฑ และแนวโนมการใชเวชภัณฑ 3, 6, 12 เดือน 

  1B21 จํานวนเวชภัณฑที่ใช จําแนกตามเพศ และ อายุผูมารับบริการ  

  1B22 จํานวนเวชภัณฑที่ใช จําแนกตามกลุมโรคหลัก 

  1B23 จํานวนเวชภัณฑที่ใช จําแนกกลุมเวชภัณฑ  

 1B9. การใชทรัพยากรตางๆเพื่อดูแลรักษาและปองกันโรคอื่นๆตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

1C. ผลการดําเนินการตามเปาหมาย ตัวช้ีวัดตางๆ 

 การวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมาย ตัวช้ีวัดตางๆ ควรมีการวิเคราะหประเด็นตางๆดังน้ี 
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 1C1. ผลการดําเนินการสงเสริมสุขภาพ และความสําเร็จในระยะ 3, 6, 12 เดือน 

  1C11 การบรรลุตามเปาหมายการใหวัคซีนปองกันโรค  

  1C12 การบรรลุตามเปาหมายการตรวจคัดกรองโรคในชุมชน 

  1C13 การบรรลุตามเปาหมายการดูแลหญิงต้ังครรภ 

 1C9 ผลการดําเนินการตามเปาหมาย ตัวช้ีวัดอื่นๆตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

1D. ผลลัพธของการรักษาและปองกันโรค 

 การวิเคราะหผลลัพธของการรักษาและปองกันโรค ควรมีการวิเคราะหประเด็นตางๆดังน้ี 

 1D1. ผลลัพธของการรักษาโรค  และแนวโนมในระยะ 3, 6, 12 เดือน 

  1D11 อัตราหายจากโรคและอัตราการสงตอ โรคทองรวง  

  1D12 อัตราหายจากโรค โรคหวัด คออักเสบ ทอนซิลอักเสบ  

  1D13 อัตราการไดรับบริการของผูปวยเบาหวานที่อาศัยอยูในเขตรับผิดชอบ 

 1D9 ผลลัพธของการรักษาและปองกันโรคอื่นๆตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

2. แนวทางการวิเคราะหขอมูลในโรงพยาบาล 

การวิเคราะหขอมูลในโรงพยาบาล ต้ังแตระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล

ศูนย  ควรมีการวิเคราะหอยางนอย ตามหัวขอดังตอไปน้ี  

2A. ภาระงานปจจุบันของสถานพยาบาลและแนวโนมภาระงานในอนาคต 

 การวิเคราะหภาระงานปจจุบันของสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและแนวโนมภาระงานในอนาคต ควร

มีการวิเคราะหประเด็นตางๆดังน้ี 

 2A1. สถิติผูมารับบริการผูปวยนอกและผูปวยใน  

  2A11 จํานวนผูมารับบริการผูปวยนอกและผูปวยในจําแนกเพศ 

  2A12 จํานวนผูมารับบริการผูปวยนอกและผูปวยในจําแนกตามอายุ 
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2A13 จํานวนผูมารับบริการผูปวยนอกและผูปวยในจําแนกตามสถานะบุคคล (อาศัยอยูใน

เขตหรือนอกเขต) 

2A2. สถิติผูมารับบริการผูปวยนอกและผูปวยในรายวัน รายสัปดาห รายเดือน และแนวโนมผูมารับ

บริการ 3, 6, 12 เดือน 

2A21 จํานวนผูมารับบริการผูปวยนอกจําแนกตามประเภทบริการ (รักษาโรค สงเสริม

สุขภาพ อื่นๆ) 

2A22 จํานวนผูมารับบริการผูปวยนอกและผูปวยในจําแนกตามโรคหลัก 

2A23 จํานวนผูมารับบริการผูปวยนอกและผูปวยในจําแนกตาม ICD แยกตามกลุมโรค

หลัก กลุมโรครวม กลุมโรคแทรก และกลุมโรคอื่น 

2A24 จํานวนผูมารับบริการผูปวยนอกและผูปวยในจําแนกตามรหัสหัตถการและการผาตัด 

2A9. ภาระงานปจจุบันของสถานพยาบาลและแนวโนมภาระงานในอนาคต อื่นๆตามที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 

2B. การใชทรัพยากรตางๆเพื่อดูแลรักษาและปองกันโรค 

 การวิเคราะหการใชทรัพยากรตางๆเพื่อดูแลรักษาและปองกันโรค ควรมีการวิเคราะหประเด็นตางๆ

ดังน้ี 

 2B1. สถิติการใชยาในผูปวยนอกและผูปวยใน และแนวโนมการใชยา 3, 6, 12 เดือน 

  2B11 จํานวนยาที่ใช จําแนกตามเพศ และ อายุผูมารับบริการ  

  2B12 จํานวนยาที่ใช จําแนกตามกลุมโรคหลัก 

  2B13 จํานวนยาที่ใช จําแนกกลุมยา  

 2B2. สถิติการใชเวชภัณฑในผูปวยนอกและผูปวยใน และแนวโนมการใชเวชภัณฑ 3, 6, 12 เดือน 

  2B21 จํานวนเวชภัณฑที่ใช จําแนกตามเพศ และ อายุผูมารับบริการ  

  2B22 จํานวนเวชภัณฑที่ใช จําแนกตามกลุมโรคหลัก 
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  2B23 จํานวนเวชภัณฑที่ใช จําแนกกลุมเวชภัณฑ  

 2B3. สถิติการตรวจ Lab ในผูปวยนอกและผูปวยใน และแนวโนมการใชยา 3, 6, 12 เดือน 

  2B31 จํานวนการตรวจ Lab ที่ใช จําแนกตามเพศ และ อายุผูมารับบริการ  

  2B32 จํานวนการตรวจ Lab ที่ใช จําแนกตามกลุมโรคหลัก 

  2B33 จํานวนการตรวจ Lab ที่ใช จําแนกกลุม Lab 

 2B4. สถิติการตรวจ X-Rays ในผูปวยนอกและผูปวยใน และแนวโนมการใชยา 3, 6, 12 เดือน 

  2B41 จํานวนการตรวจ X-Rays ที่ใช จําแนกตามเพศ และ อายุผูมารับบริการ  

  2B42 จํานวนการตรวจ X-Rays ที่ใช จําแนกตามกลุมโรคหลัก 

  2B43 จํานวนการตรวจ X-Rays ที่ใช จําแนกกลุม X-Rays  

2B9. การใชทรัพยากรตางๆเพื่อดูแลรักษาและปองกันโรคอื่นๆตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

2C. ผลการดําเนินการตามเปาหมาย ตัวช้ีวัดตางๆ 

 การวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมาย ตัวช้ีวัดตางๆ ควรมีการวิเคราะหประเด็นตางๆดังน้ี 

 2C1. ผลการดําเนินการสงเสริมสุขภาพ และความสําเร็จในระยะ 3, 6, 12 เดือน 

  2C11 การบรรลุตามเปาหมายการใหวัคซีนปองกันโรค 

  2C12 การบรรลุตามเปาหมายการตรวจคัดกรองโรค 

  2C13 การบรรลุตามเปาหมายการดูแลหญิงต้ังครรภ 

 2C9 ผลการดําเนินการตามเปาหมาย ตัวช้ีวัดอื่นๆตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

2D. ผลลัพธของการรักษาและปองกันโรค 

 การวิเคราะหผลลัพธของการรักษาและปองกันโรค ควรมีการวิเคราะหประเด็นตางๆดังน้ี 

 2D1. ผลลัพธของการรักษาโรค  และแนวโนมในระยะ 3, 6, 12 เดือน 
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2D11 อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาล จากเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด โรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจวายเหตุเลือดค่ัง  

2D12 อัตราตายจากโรค ทองรวง ไขเลือดออก การคลอดผิดปกติ กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด 

เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง สมองขาดเลือดจากหลอดเลือดสมองอุดตัน 

ฆาตัวตายจากโรคซึมเศรา 

2D13 อัตราการเกิดโรคแทรกซอน จําพวก แผลผาตัดติดเช้ือ แผลผาตัดแยก ติดเช้ือใน

กระแสโลหิต แผลกดทับ ติดเช้ือจากสายสวนปสสาวะ 

2D11 อัตราการรับกลับเขาโรงพยาบาลจากโรค กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด เลือดออกใน

สมองจากความดันโลหิตสูง สมองขาดเลือดจากหลอดเลือดสมองอุดตัน บาดเจ็บใน

สมอง ปอดบวม เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 

2D12 อัตราหายจากโรค วัณโรค   

2D13 อัตราการไดรับบริการของผูปวยเบาหวานที่อาศัยอยูในเขตรับผิดชอบ 

 2D9 ผลลัพธของการรักษาและปองกันโรคอื่นๆตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

การจําแนกตามกลุมอายุ 

การวิเคราะหที่ตองจําแนกตามกลุมอายุใหจําแนกกลุมอายุเปน 10 ชวง ดังน้ี 

1. ตํ่ากวา 1 ป 

2. 1-4 ป 

3. 5-14 ป 

4. 15-24 ป 

5. 25-34 ป 

6. 35-44 ป 

7. 45-54 ป 

8. 55-64 ป 

9. 65-74 ป 
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10. ต้ังแต 75 ป ข้ึนไป 

 

การจําแนกตามกลุมรหัส ICD 

การวิเคราะหที่ตองจําแนกตามกลุมรหสั ICD ใหจําแนกสาเหตุการตายเปน 103 กลุม และ สาเหตุ

การปวยเปน 298 กลุม ดังน้ี 

สาเหตุการตาย 103 กลุม  

Mortality tabulation list  
General mortality  
Condensed list 

1-001 Certain infectious and parasitic diseases A00–B99 

1-002 Cholera A00 

1-003 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin A09 

1-004 Other intestinal infectious diseases A01–A08 

1-005 Respiratory tuberculosis A15–A16 

1-006 Other tuberculosis A17–A19 

1-007 Plague A20 

1-008 Tetanus A33–A35 

1-009 Diphtheria A36 

1-010 Whooping cough A37 

1-011 Meningococcal infection A39 

1-012 Septicaemia A40–A41 

1-013 Infections with a predominantly sexual mode of 
transmission 

A50–A64 

1-014 Acute poliomyelitis A80 

1-015 Rabies A82 

1-016 Yellow fever A95 

1-017 Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic 
fevers 

A90–A94, A96–A99 

1-018 Measles B05 

1-019 Viral hepatitis B15–B19 

1-020 Human immunodeficiency virus [HIV] disease B20–B24 

1-021 Malaria B50–B54 

1-022 Leishmaniasis B55 

1-023 Trypanosomiasis B56–B57 

1-024 Schistosomiasis B65 
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1-025 Remainder of certain infectious and parasitic diseases A21–A32, A38, A42–A49, A65–A79, 
A81, A83–A89, B00–B04, B06–B09, 
B25–B49, B58–B64, B66–B94, B99 

1-026 Neoplasms C00–D48 

1-027 Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx C00–C14 

1-028 Malignant neoplasm of oesophagus C15 

1-029 Malignant neoplasm of stomach C16 

1-030 Malignant neoplasm of colon, rectum and anus C18–C21 

1-031 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts C22 

1-032 Malignant neoplasm of pancreas C25 

1-033 Malignant neoplasm of larynx C32 

1-034 Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung C33–C34 

1-035 Malignant melanoma of skin C43 

1-036 Malignant neoplasm of breast C50 

1-037 Malignant neoplasm of cervix uteri C53 

1-038 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of 
uterus 

C54–C55 

1-039 Malignant neoplasm of ovary C56 

1-040 Malignant neoplasm of prostate C61 

1-041 Malignant neoplasm of bladder C67 

1-042 Malignant neoplasm of meninges, brain and other parts of 
central nervous system 

C70–C72 

1-043 Non-Hodgkin's lymphoma C82–C85 

1-044 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms C90 

1-045 Leukaemias C91–C95 

1-046 Remainder of malignant neoplasms C17, C23–C24, C26–C31, C37–
C41, C44–C49, C51–C52, C57–
C60, C62–C66, C68–C69, C73–
C81, C88, C96–C97 

1-047 Remainder of neoplasms D00–D48 

1-048 Diseases of the blood and blood-forming organs 
and certain disorders involving the immune 
mechanism 

D50–D89 

1-049 Anaemias D50–D64 

1-050 Remainder of diseases of the blood and blood-forming 
organs and certain disorders involving the immune 
mechanism 

D65–D89 

1-051 Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00–E88 

1-052 Diabetes mellitus E10–E14 

1-053 Malnutrition E40–E46 

1-054 Remainder of endocrine, nutritional and metabolic 
diseases 

E00–E07, E15–E34, E50–E88 
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1-055 Mental and behavioural disorders F01–F99 

1-056 Mental and behavioural disorders due to psychoactive 
substance use 

F10–F19 

1-057 Remainder of mental and behavioural disorders F01–F09, F20–F99 

1-058 Diseases of the nervous system G00–G98 

1-059 Meningitis G00, G03 

1-060 Alzheimer's disease G30 

1-061 Remainder of diseases of the nervous system G04–G25, G31–G98 

1-062 Diseases of the eye and adnexa H00–H59 

1-063 Diseases of the ear and mastoid process H60–H93 

1-064 Diseases of the circulatory system I00–I99 

1-065 Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart 
diseases 

I00–I09 

1-066 Hypertensive diseases I10–I13 

1-067 Ischaemic heart diseases I20–I25 

1-068 Other heart diseases I26–I51 

1-069 Cerebrovascular diseases I60–I69 

1-070 Atherosclerosis I70 

1-071 Remainder of diseases of the circulatory system I71–I99 

1-072 Diseases of the respiratory system J00–J98 

1-073 Influenza J10–J11 

1-074 Pneumonia J12–J18 

1-075 Other acute lower respiratory infections J20–J22 

1-076 Chronic lower respiratory diseases J40–J47 

1-077 Remainder of diseases of the respiratory system J00–J06, J30–J39, J60–J98 

1-078 Diseases of the digestive system K00–K92 

1-079 Gastric and duodenal ulcer K25–K27 

1-080 Diseases of the liver K70–K76 

1-081 Remainder of diseases of the digestive system K00–K22, K28–K66, K80–K92 

1-082 Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00–L98 

1-083 Diseases of the musculoskeletal system and 
connective tissue 

M00–M99 

1-084 Diseases of the genitourinary system N00–N99 

1-085 Glomerular and renal tubulointerstitial diseases N00–N15 
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1-086 Remainder of diseases of the genitourinary system N17–N98 

1-087 Pregnancy, childbirth and the puerperium O00–O99 

1-088 Pregnancy with abortive outcome O00–O07 

1-089 Other direct obstetric deaths O10–O92 

1-090 Indirect obstetric deaths O98–O99 

1-091 Remainder of pregnancy, childbirth and the puerperium O95–O97 

1-092 Certain conditions originating in the perinatal 
period 

P00–P96 

1-093 Congenital malformations, deformations and 
chromosomal abnormalities 

Q00–Q99 

1-094 Symptoms, signs and abnormal clinical and 
laboratory findings, not elsewhere classified 

R00–R99 

1-095 External causes of morbidity and mortality V01–Y89 

1-096 Transport accidents V01–V99 

1-097 Falls W00–W19 

1-098 Accidental drowning and submersion W65–W74 

1-099 Exposure to smoke, fire and flames X00–X09 

1-100 Accidental poisoning by and exposure to noxious 
substances 

X40–X49 

1-101 Intentional self-harm X60–X84 

1-102 Assault X85–Y09 

1-103 All other external causes W20–W64, W75–W99, X10–X39, 
X50–X59, Y10–Y89 

สาเหตุการปวย 298 กลุม 

001 Cholera A00 

002 Typhoid and paratyphoid fevers A01 

003 Shigellosis A03 

004 Amoebiasis A06 

005 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin A09 

006 Other intestinal infectious diseases A02, A04–A05, A07–A08 

007 Respiratory tuberculosis A15–A16 

008 Other tuberculosis A17–A19 

009 Plague A20 

010 Brucellosis A23 

011 Leprosy A30 

012 Tetanus neonatorum A33 

013 Other tetanus A34–A35 
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014 Diphtheria A36 

015 Whooping cough A37 

016 Meningococcal infection A39 

017 Septicaemia A40–A41 

018 Other bacterial diseases A21–A22, A24–A28, A31–A32, A38,  
A42–A49 

019 Congenital syphilis A50 

020 Early syphilis A51 

021 Other syphilis A52–A53 

022 Gonococcal infection A54 

023 Sexually transmitted chlamydial diseases A55–A56 

024 Other infections with a predominantly sexual mode of 
transmission 

A57–A64 

025 Relapsing fevers A68 

026 Trachoma A71 

027 Typhus fever A75 

028 Acute poliomyelitis A80 

029 Rabies A82 

030 Viral encephalitis A83–A86 

031 Yellow fever A95 

032 Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic 
fevers 

A90–A94, A96–A99 

033 Herpesviral infections B00 

034 Varicella and zoster B01–B02 

035 Measles B05 

036 Rubella B06 

037 Acute hepatitis B B16 

038 Other viral hepatitis B15, B17–B19 

039 Human immunodeficiency virus [HIV] disease B20–B24 

040 Mumps B26 

041 Other viral diseases A81, A87–A89, B03–B04, B07–B09, 
B25, B27–B34 

042 Mycoses B35–B49 

043 Malaria B50–B54 

044 Leishmaniasis B55 

045 Trypanosomiasis B56–B57 

046 Schistosomiasis B65 

047 Other fluke infections B66 

048 Echinococcosis B67 

049 Dracunculiasis B72 
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050 Onchocerciasis B73 

051 Filariasis B74 

052 Hookworm diseases B76 

053 Other helminthiases B68–B71, B75, B77–B83 

054 Sequelae of tuberculosis B90 

055 Sequelae of poliomyelitis B91 

056 Sequelae of leprosy B92 

057 Other infectious and parasitic diseases A65–A67, A69–A70, A74, A77–A79, 
B58–B64, B85–B89, B94, B99 

058 Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx C00–C14 

059 Malignant neoplasm of oesophagus C15 

060 Malignant neoplasm of stomach C16 

061 Malignant neoplasm of colon C18 

062 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction, rectum, anus 
and anal canal 

C19–C21 

063 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts C22 

064 Malignant neoplasm of pancreas C25 

065 Other malignant neoplasms of digestive organs C17, C23–C24, C26 

066 Malignant neoplasms of larynx C32 

067 Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung C33–C34 

068 Other malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic 
organs 

C30–C31, C37–C39 

069 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage C40–C41 

070 Malignant melanoma of skin C43 

071 Other malignant neoplasms of skin C44 

072 Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue C45–C49 

073 Malignant neoplasm of breast C50 

074 Malignant neoplasm of cervix uteri C53 

075 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of 
uterus 

C54–C55 

076 Other malignant neoplasms of female genital organs C51–C52, C56–C58 

077 Malignant neoplasm of prostate C61 

078 Other malignant neoplasms of male genital organs C60, C62–C63 

079 Malignant neoplasm of bladder C67 

080 Other malignant neoplasms of urinary tract C64–C66, C68 

081 Malignant neoplasm of eye and adnexa C69 

082 Malignant neoplasm of brain C71 

083 Malignant neoplasm of other parts of central nervous 
system 

C70, C72 

084 Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, 
unspecified and multiple sites 

C73–C80, C97 
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085 Hodgkin's disease C81 

086 Non-Hodgkin's lymphoma C82–C85 

087 Leukaemia C91–C95 

088 Other malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic 
and related tissue 

C88–C90, C96 

089 Carcinoma in situ of cervix uteri D06 

090 Benign neoplasm of skin D22–D23 

091 Benign neoplasm of breast D24 

092 Leiomyoma of uterus D25 

093 Benign neoplasm of ovary D27 

094 Benign neoplasm of urinary organs D30 

095 Benign neoplasm of brain and other parts of central 
nervous system 

D33 

096 Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of 
uncertain and unknown behaviour 

D00–D05, D07–D21, D26, D28–
D29, D31–D32, D34–D48 

097 Iron deficiency anaemia D50 

098 Other anaemias D51–D64 

099 Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and 
blood-forming organs 

D65–D77 

100 Certain disorders involving the immune mechanism D80–D89 

101 Iodine-deficiency-related thyroid disorders E00–E02 

102 Thyrotoxicosis E05 

103 Other disorders of thyroid E03–E04, E06–E07 

104 Diabetes mellitus E10–E14 

105 Malnutrition E40–E46 

106 Vitamin A deficiency E50 

107 Other vitamin deficiencies E51–E56 

108 Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies E64 

109 Obesity E66 

110 Volume depletion E86 

111 Other endocrine, nutritional and metabolic disorders E15–E35, E58–E63, E65, E67–E85, 
 E87–E90 

112 Dementia F00–F03 

113 Mental and behavioural disorders due to use of alcohol F10 

114 Mental and behavioural disorders due to other 
psychoactive substance use 

F11–F19 

115 Schizophrenia, schizotypal, and delusional disorders F20–F29 

116 Mood [affective] disorders F30–F39 

117 Neurotic, stress-related, and somatoform disorders F40–F48 

118 Mental retardation F70–F79 

119 Other mental and behavioural disorders F04–F09, F50–F69, F80–F99 
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120 Inflammatory diseases of the central nervous system G00–G09 

121 Parkinson's disease G20 

122 Alzheimer's disease G30 

123 Multiple sclerosis G35 

124 Epilepsy G40–G41 

125 Migraine and other headache syndromes G43–G44 

126 Transient cerebral ischaemic attacks and related 
syndromes 

G45 

127 Nerve, nerve root and plexus disorders G50–G59 

128 Cerebral palsy and other paralytic syndromes G80–G83 

129 Other diseases of the nervous system G10–G13, G21–G26, G31–G32, 
G36–G37, G46–G47, G60–G73, 
G90–G99 

130 Inflammation of eyelid H00–H01 

131 Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva H10–H13 

132 Keratitis and other disorders of sclera and cornea H15–H19 

133 Cataract and other disorders of lens H25–H28 

134 Retinal detachments and breaks H33 

135 Glaucoma H40–H42 

136 Strabismus H49–H50 

137 Disorders of refraction and accommodation H52 

138 Blindness and low vision H54 

139 Other diseases of the eye and adnexa H02–H06, H20–H22, H30–H32, 
H34–H36, H43–H48, H51, H53, 
H55–H59 

140 Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid H65–H75 

141 Hearing loss H90–H91 

142 Other diseases of the ear and mastoid process H60–H62, H80–H83, H92–H95 

143 Acute rheumatic fever I00–I02 

144 Chronic rheumatic heart disease I05–I09 

145 Essential (primary) hypertension I10 

146 Other hypertensive diseases I11–I15 

147 Acute myocardial infarction I21–I22 

148 Other ischaemic heart diseases I20, I23–I25 

149 Pulmonary embolism I26 

150 Conduction disorders and cardiac arrhythmias I44–I49 

151 Heart failure I50 

152 Other heart diseases I27–I43, I51–I52 

153 Intracranial haemorrhage I60–I62 

154 Cerebral infarction I63 

155 Stroke, not specified as haemorrhage or infarction I64 
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156 Other cerebrovascular diseases I65–I69 

157 Atherosclerosis I70 

158 Other peripheral vascular diseases I73 

159 Arterial embolism and thrombosis I74 

160 Other diseases of arteries, arterioles and capillaries I71–I72, I77–I79 

161 Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and 
thrombosis 

I80–I82 

162 Varicose veins of lower extremities I83 

163 Haemorrhoids I84 

164 Other diseases of the circulatory system I85–I99 

165 Acute pharyngitis and acute tonsillitis J02–J03 

166 Acute laryngitis and tracheitis J04 

167 Other acute upper respiratory infections J00–J01, J05–J06 

168 Influenza J10–J11 

169 Pneumonia J12–J18 

170 Acute bronchitis and acute bronchiolitis J20–J21 

171 Chronic sinusitis J32 

172 Other diseases of nose and nasal sinuses J30–J31, J33–J34 

173 Chronic disease of tonsils and adenoids J35 

174 Other diseases of upper respiratory tract J36–J39 

175 Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive 
pulmonary diseases 

J40–J44 

176 Asthma J45–J46 

177 Bronchiectasis J47 

178 Pneumoconiosis J60–J65 

179 Other diseases of the respiratory system J22, J66–J99 

180 Dental caries K02 

181 Other disorders of teeth and supporting structures K00–K01, K03–K08 

182 Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws K09–K14 

183 Gastric and duodenal ulcer K25–K27 

184 Gastritis and duodenitis K29 

185 Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum K20–K23, K28, K30–K31 

186 Diseases of appendix K35–K38 

187 Inguinal hernia K40 

188 Other hernia K41–K46 

189 Crohn's disease and ulcerative colitis K50–K51 

190 Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia K56 

191 Diverticular disease of intestine K57 

192 Other diseases of intestines and peritoneum K52–K55, K58–K67 

193 Alcoholic liver disease K70 
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194 Other diseases of liver K71–K77 

195 Cholelithiasis and cholecystitis K80–K81 

196 Acute pancreatitis and other diseases of the pancreas K85–K86 

197 Other diseases of the digestive system K82–K83, K87–K93 

198 Infections of the skin and subcutaneous tissue L00–L08 

199 Other diseases of the skin and subcutaneous  L10–L99 

200 Rheumatoid arthritis and other inflammatory 
polyarthropathies 

M05–M14 

201 Arthrosis M15–M19 

202 Acquired deformities of limbs M20–M21 

203 Other disorders of joints M00–M03, M22–M25 

204 Systemic connective tissue disorders M30–M36 

205 Cervical and other intervertebral disc disorders M50–M51 

206 Other dorsopathies M40–M49, M53–M54 

207 Soft tissue disorders M60–M79 

208 Disorders of bone density and structure M80–M85 

209 Osteomyelitis M86 

210 Other diseases of the musculoskeletal system and 
connective tissue 

M87–M99 

211 Acute and rapidly progressive nephritic syndromes N00–N01 

212 Other glomerular diseases N02–N08 

213 Renal tubulo-interstitial diseases N10–N16 

214 Renal failure N17–N19 

215 Urolithiasis N20–N23 

216 Cystitis N30 

217 Other diseases of the urinary system N25–N29, N31–N39 

218 Hyperplasia of prostate N40 

219 Other disorders of prostate N41–N42 

220 Hydrocele and spermatocele N43 

221 Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis N47 

222 Other diseases of male genital organs N44–N46, N48–N51 

223 Disorders of the breast  N60–N64 

224 Salpingitis and oophoritis N70 

225 Inflammatory disease of cervix uteri N72 

226 Other inflammatory diseases of female pelvic organs N71, N73–N77 

227 Endometriosis N80 

228 Female genital prolapse N81 

229 Noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube and 
broad ligament 

N83 

230 Disorders of menstruation N91–N92 
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231 Menopausal and other perimenopausal disorders N95 

232 Female infertility N97 

233 Other disorders of genitourinary tract N82, N84–N90, N93–N94, N96, 
N98–N99 

234 Spontaneous abortion O03 

235 Medical abortion O04 

236 Other pregnancies with abortive outcome O00–O02, O05–O08 

237 Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in 
pregnancy, childbirth and the puerperium 

O10–O16 

238 Placenta praevia, premature separation of placenta and 
antepartum haemorrhage 

O44–O46 

239 Other maternal care related to fetus and amniotic cavity 
and possible delivery problems 

O30–O43, O47–O48 

240 Obstructed labour O64–O66 

241 Postpartum haemorrhage O72 

242 Other complications of pregnancy and delivery O20–O29, O60–O63, O67–O71, 
O73–O75, O81–O84 

243 Single spontaneous delivery O80 

244 Complications predominantly related to the puerperium 
and other obstetric conditions, not elsewhere classified 

O85–O99 

245 Fetus and newborn affected by maternal factors and by 
complications of pregnancy, labour and delivery 

P00–P04 

246 Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related 
to short gestation and low birth weight 

P05–P07 

247 Birth trauma P10–P15 

248 Intrauterine hypoxia and birth asphyxia P20–P21 

249 Other respiratory disorders originating in the perinatal 
period 

P22–P28 

250 Congenital infectious and parasitic diseases P35–P37 

251 Other infections specific to the perinatal period P38–P39 

252 Haemolytic disease of fetus and newborn P55 

253 Other conditions originating in the perinatal period P08, P29, P50–P54, P56–P96 

254 Spina bifida Q05 

255 Other congenital malformations of the nervous system Q00–Q04, Q06–Q07 

256 Congenital malformations of the circulatory system Q20–Q28 

257 Cleft lip and cleft palate Q35–Q37 

258 Absence, atresia and stenosis of small intestine Q41 

259 Other congenital malformations of the digestive system Q38–Q40, Q42–Q45 

260 Undescended testicle Q53 

261 Other malformations of the genitourinary system Q50–Q52, Q54–Q64 

262 Congenital deformities of hip Q65 

263 Congenital deformities of feet Q66 
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264 Other congenital malformations and deformations of the 
musculoskeletal system 

Q67–Q79 

265 Other congenital malformations Q10–Q18, Q30–Q34, Q80–Q89 

266 Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified Q90–Q99 

267 Abdominal and pelvic pain R10 

268 Fever of unknown origin R50 

269 Senility R54 

270 Other symptoms, signs and abnormal clinical and 
laboratory findings, not elsewhere classified 

R00–R09, R11–R49, R51–R53, 
R55–R99 

271 Fracture of skull and facial bones S02 

272 Fracture of neck, thorax or pelvis S12, S22, S32, T08 

273 Fracture of femur S72 

274 Fractures of other limb bones S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12 

275 Fractures involving multiple body regions T02 

276 Dislocations, sprains and strains of specified and multiple 
body regions 

S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, 
S73, S83, S93, T03 

277 Injury of eye and orbit S05 

278 Intracranial injury S06 

279 Injury of other internal organs S26–S27, S36–S37 

280 Crushing injuries and traumatic amputations of specified 
and multiple body regions 

S07–S08, S17–S18, S28, S38, 
S47–S48, S57–S58, S67–S68, 
S77–S78, S87–S88, S97–S98, 
T04–T05 

281 Other injuries of specified, unspecified and multiple body 
regions 

S00–S01, S04, S09–S11, S14–S16, 
S19–S21, S24–S25, S29–S31, 
S34–S35, S39–S41, S44–S46, 
S49–S51, S54–S56, S59–S61, 
S64–S66, S69–S71, S74–S76, 
S79–S81, S84–S86, S89–S91, 
S94–S96, S99, T00–T01, T06–T07, 
T09, T11, T13–T14 

282 Effects of foreign body entering through natural orifice T15–T19 

283 Burns and corrosions T20–T32 

284 Poisoning by drugs and biological substances T36–T50 

285 Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to 
source 

T51–T65 

286 Maltreatment syndromes T74 

287 Other and unspecified effects of external causes T33–T35, T66–T73, T75–T78 

288 Certain early complications of trauma and complications of 
surgical and medical care, not elsewhere classified 

T79–T88 

289 Sequelae of injuries, poisoning and of other consequences 
of external causes 

T90–T98 

290 Persons encountering health services for examination and 
investigation 

Z00–Z13 

291 Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] 
infection status 

Z21 
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292 Other persons with potential health hazards related to 
communicable disease 

Z20, Z22–Z29 

293 Contraceptive management Z30 

294 Antenatal screening and other supervision of pregnancy Z34–Z36 

295 Liveborn infants according to place of birth Z38 

296 Postpartum care and examination Z39 

297 Persons encountering health services for specific 
procedures and health care 

Z40–Z54 

298 Persons encountering health services for other reasons Z31–Z33, Z37, Z55–Z99 
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คําจํากัดความ (Definition) 

A. หมวดผูปวยและผูรับบริการ (Patients and Health Consumer) 

A1  ผูปวย (Patient) 

คําจํากัดความ : ผูมีความผิดปกติทางรางกายหรือจิตใจ ที่ไมอาจดํารงชีวิตอยางปกติสุขหรือสมควรไดรับ

บริการทางสาธารณสุข 

ไมรวม : ผูที่ไมมีโรคหรือความผิดปกติใดๆ แตมาขอรบับริการทางสาธารณสุข  
 
A2  ผูปวยที่เปนโรคครั้งใหม (New Patient for the Disease) 

คําจํากัดความ : ผูปวยที่เกิดโรคครั้งใหม ในชวงเวลาที่กําหนด โดยทั่วไปกําหนดชวงเวลา 1 ป 

ไมรวม : ผูปวยใหมของสถานพยาบาล ที่เคยเปนโรคน้ีแลวในชวงเวลาที่กําหนด  
 
A3  ผูปวยใหมของสถานพยาบาล (New Patient of the Health Facility) 

คําจํากัดความ : ผูปวยที่มารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแหงน้ีเปนครั้งแรก รวมเด็กทารกปวยที่

คลอดในสถานพยาบาล 

ไมรวม : เด็กทารกปกติที่คลอดในสถานพยาบาล , ผูปวยเกาของสถานพยาบาลทีเ่ปนโรคครั้งใหม 
 

A4  ผูปวยเกาของสถานพยาบาล (Revisitor of the Health Facility) 

คําจํากัดความ : ผูปวยที่เคยมารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแหงน้ีแลว  

ไมรวม : ผูที่เคยมารับบริการโดยไมเปนผูปวย แตมาเปนผูปวยครั้งแรก 
 
A5  ผูปวยนอก (Out Patient) 

คําจํากัดความ : ผูปวยที่มารับการรักษาพยาบาลที่หองตรวจโรคผูปวยนอก หองฉุกเฉิน หรือแผนกอื่น โดย

เมื่อสิ้นสุดการรักษาแลว แพทยไมไดรับไวรักษาตอในสถานพยาบาล 

ไมรวม : ผูปวยที่มารักษาที่หองตรวจโรคผูปวยนอก หองฉุกเฉินหรอืแผนกอื่น แลวแพทยรบัตัวไวรักษาใน

สถานพยาบาล 
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 A6  ผูปวยใน (In Patient) 

คําจํากัดความ : ผูปวยทีม่ารบัการรักษาพยาบาลโดยแพทยสั่งใหรับไวเพื่ออยูพักรักษาตอในสถานพยาบาล 

รวมผูปวยที่มารกัษาที่หองตรวจโรคผูปวยนอก หองฉุกเฉินหรือแผนกอื่น แลวแพทยรบัตัวไวรักษาใน

สถานพยาบาล 
 
ไมรวม : ผูปวยนอกที่ยังอยูระหวางการรกัษา จนผานเขาสูชวงเวลาวันใหม และผูปวยที่อยูในเตียงสังเกต

อาการ 
 
A7  ผูรับบริการ (Health Consumer) 

คําจํากัดความ : ผูที่ไมมีโรคหรือความผิดปกติใดๆ แตมาขอรับบริการทางสาธารณสุข 

ไมรวม : ผูปวยที่อยูในชวงไมแสดงอาการผิดปกติ 

 

 A8  ผูรับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม (New Acceptors) 

คําจํากัดความ : ผูรบับริการวางแผนครอบครัวทีม่ีลกัษณะดังน้ี 

1. ไมเคยรับบรกิารวางแผนครอบครัวมากอน  หรือ 

2. เคยรับบรกิารจากสถานพยาบาลแหงน้ี ตองการเปลี่ยนวิธี หรือ 

3. เคยรับบรกิารวางแผนครอบครัวมากอน  ตองการเปลี่ยนวิธี หรือ 

4. เคยรับบรกิารกอนการต้ังครรภ เมื่อสิ้นสุดการต้ังครรภแลวกลับมารับบรกิารอกี 

ไมรวม : ผูรับบรกิารทีเ่คยใชการวางแผนครอบครัวแลวหยุดไปโดยไมต้ังครรภ ตอมาขอกลบัมาใชวิธีการเดิม

อีก 
 
A9  ทารก (Infant) 

คําจํากัดความ : เด็กที่ยังมีอายุไมเกิน 1 ป รวมเด็กที่คลอดหรือแทงออกมาแลวสามารถหายใจไดเอง 

ไมรวม : เด็กที่คลอดออกมาแลวไมมีลมหายใจ หรือ ตายคลอด (Stillbirth) 

 

A10  ทารกคลอดกอนกําหนด (Premature Infant) 

คําจํากัดความ : ทารกที่คลอดออกมาโดยที่มีอายุอยูในครรภไมถึง 37 สัปดาห 

ไมรวม : เด็กที่คลอดออกมาแลวไมมีลมหายใจ หรือ ตายคลอด (Stillbirth) 
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A11 ทารกคลอดเกินกําหนด (Over Term Infant)

คําจํากัดความ : ทารกที่คลอดออกมาโดยที่มีอายุอยูในครรภต้ังแต 42 สัปดาหข้ึนไป 

ไมรวม : เด็กท่ีคลอดออกมาแลวไมมลีมหายใจ หรอื ตายคลอด (Stillbirth)

A12  ทารกคลอดครบกําหนด (Full Term Infant)

คําจํากัดความ : ทารกที่คลอดออกมาโดยที่มีอายุอยูในครรภต้ังแต 37 สัปดาหแตไมถึง 42 สัปดาห 

ไมรวม : เด็กท่ีคลอดออกมาแลวไมมลีมหายใจ หรอื ตายคลอด (Stillbirth)

A13  ทารกแรกคลอด (New Born)

คําจํากัดความ : ทารกที่อายุไมเกิน 28 วัน  

ไมรวม : เด็กที่คลอดออกมาแลวไมมีลมหายใจ หรือ ทารกไรชีพ (Stillbirth)

A14  ทารกไรชีพ (Stillbirth)

คําจํากัดความ : ทารกที่คลอดออกมาแลวไมมีลมหายใจ  

ไมรวม : เด็กที่คลอดออกมาแลวมีลมหายใจแตเสียชีวิตหลังจากน้ันไมนาน

A15  หญิงต้ังครรภ (Pregnant Woman)

คําจํากัดความ : หญงิที่ไดรบัการตรวจยืนยันแลววาต้ังครรภ  

ไมรวม : หญิงขาดประจําเดือนที่ยังไมไดรับการตรวจยืนยันการตั้งครรภ

A16  หญิงหลงัคลอด (Postpartum Woman)

คําจํากัดความ : หญงิที่อยูในชวงเวลา 42 วันนับจากการสิน้สดุการต้ังครรภ 

ไมรวม : หญิงทีอ่ยูในชวงเวลา 42 วัน นับจากการแทงบตุร
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B. หมวดการบริการในสถานพยาบาล (Health Institution Services) 

B1  สถานพยาบาล (Health Institution) 

คําจํากัดความ : สถานที่รวมถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไวเพ่ือการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะหรือซึ่งจัดไวเพื่อการประกอบกิจการอื่นดวยการผาตัด ฉีดยาหรือฉีดสารใดๆ

หรือดวยการใชกรรมวิธีอื่น ซึ่งเปนกรรมวิธีของการประกอบโรคศิลปะ ทั้งน้ีโดยกระทําเปนปกติธุระไมวาจะ

ไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม แตไมรวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายวาดวยการขายยา ซึ่งประกอบธุรกิจ

การขายยาโดยเฉพาะตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2504 

ไมรวม : หนวยบริการทางสาธารณสุขที่จัดใหบรกิารเพื่อการช่ัวคราว เฉพาะกิจ หรือ หนวยปฐมพยาบาล  

 

B2  การผาตัดเล็ก (Minor Operation) 

คําจํากัดความ : การผาตัดที่ตองใชยาระงับความรูสึกระยะสั้นเฉพาะที่ หรือไมใชยาระงับความรู ทําในหอง

ผาตัดเล็กหรือหองผาตัดใหญ  

ไมรวม : การขูดมดลูก การเขาเฝอก การทําแผล  
 

B3  การผาตัดใหญ (Major Operation) 

คําจํากัดความ : การผาตัดที่ตองใชยาสลบหรือฉีดยาชาเขาไขสันหลัง (Spinal Block) หรือนอกไขสันหลัง 

(Epidural Block) และจําเปนตองทําในหองผาตัดใหญ  

ไมรวม : การวางยาสลบเพื่อตรวจรางกายหรือบางสวนของรางกาย  

 

B4  การวางแผนครอบครัว (Family Planning) 

คําจํากัดความ : การที่คูชายหญิงใชวิจารณญาณและความพยายามที่จะกําหนดจํานวนบุตร ชวงเวลาที่จะมี

บุตรคนแรก ระยะหางของการมีบตุร โดยการใชวิธีคุมกําเนิดปองกนัการต้ังครรภ และการวางแผนครอบครัวยัง

รวมถึงการที่คูชายหญิงพยายามที่จะใหเกิดการต้ังครรภดวย 
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C. โรคตางๆ (Diseases)

C1  แทง (Abortion)

คําจํากัดความ : การส้ินสุดการตั้งครรภเมื่ออายุครรภนอยกวา 20 สัปดาห และทารกไมมีชีวิต  

ไมรวม : การคลอดบุตร หรือ การทําใหสิ้นสุดการตั้งครรภกอน 20 สัปดาห โดยทารกที่ออกมา มีชีวิต 

C2  คลอดกอนกําหนด (Premature Delivery)

คําจํากัดความ : การคลอดเม่ืออายุครรภนอยกวา 37 สัปดาห และทารกมีชีวิต  

ไมรวม : การคลอดบุตร หรือ การทําใหสิ้นสุดการตั้งครรภกอน 37 สัปดาห โดยทารกท่ีออกมา ไมมีชีวิต 
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การจัดทําสถิติในสถานพยาบาล 

ก. สถิติทั่วไป (General Statistics) 

1. สถิติการใหบริการผูปวยนอก 

2. สถิติการใหบริการผูปวยใน 

3. คาเฉลีย่จํานวนวันนอนโรงพยาบาล 

4. คาเฉลีย่น้ําหนักสัมพัทธ 

5. อัตราการครองเตียง 

6. อัตราการหมุนเวียนเตียง 

7. อัตราการใชยาปฏิชีวนะ 

8. อัตราการหายจากโรค 

9. อัตราการเขาถึงบริการ 

10. อัตราการสงตอ 

11. อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาล 

12. อัตราการรับกลับเขาโรงพยาบาล 

13. อัตราการไดรบับริการ 

14. อัตราความครอบคลุมของบริการ 

15. อัตราสวนความคลาดเคลื่อนของการทํางาน 

16. อัตราการลาออกของบุคลากร 

17. อัตราสวนการบาดเจ็บจากการทํางานของบุคลากร 

18. อัตราสวนการเจ็บปวยจากการทํางานของบุคลากร 

19. อัตราการเจ็บปวยของประชาชนในเขตท่ีรับผิดขอบ 

20. ระยะเวลารอคอยรับบริการ 

21. อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

ข. สถิติการปวย (Morbidity Statistics) 

1. สถิติโรคหลักของผูปวยนอก 

2. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอก 

3. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภทหญิงต้ังครรภและหลังคลอด 

4. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภททารก 
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5. สถิติกลุมสาเหตุการบาดเจ็บของผูปวยนอก 

6. สถิติโรคหลักของผูปวยใน 

7. สถิติโรครวมของผูปวยใน 

8. สถิติโรคแทรกของผูปวยใน 

9. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยใน 

10. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภทหญิงต้ังครรภ 

11. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภททารก 

12. สถิติกลุมสาเหตุการบาดเจ็บของผูปวยใน 

13. อัตราการเกิดโรค 

14. อัตราการติดเชื้อหลังผาตัด 

15. อัตราการเกิดโรคแทรกซอน 

16. อัตราการผาทองคลอด 

 

ค. สถิติการตาย (Mortality Statistics) 

1. สถิติสาเหตุการตาย 

2. สถิติโรคอันเปนผลจากสาเหตุการตายตนกําเนิด 

3. สถิติสาเหตุการตายของมารดา 

4. สถิติสาเหตุการตายของทารก 

5. สถิติสาเหตุการตายของทารกแรกเกิด 

6. อัตราตาย 

7. อัตราการเกิดไรชีพ 

8. อัตราตายทารกปริกําเนิด 

9. อัตราตายทารกแรกเกิด 

10. อัตราตายทารก 

11. อัตรามารดาตาย 

12. อัตราตายหลังผาตัด 
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สถิติการใหบริการผูปวยนอก 
 
รหัสสถิติ 101 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Out Patient Visit 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย จํานวนผูที่มารับบริการแบบผูปวยนอก ของสถานพยาบาล ทั้งที่มารับการรักษาโรค

และมารับการสงเสริมสุขภาพโดยไมมีอาการเจ็บปวย แตไมรวมผูที่แพทยส่ังรับไว

รักษาตอภายในโรงพยาบาล ถาผูมารับบริการรายใดมารับบริการมากกวา 1 ครั้ง

ภายในวันเดียว ใหนับจํานวนทุกครั้งที่มาในวันน้ัน 

แหลงอางอิง คํานิยามสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)  

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ นับจํานวน 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูมารับบริการ 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ครั้ง 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม เพศ กลุมอายุ 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกในหรือนอกเวลาราชการ  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกสถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกสถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกสถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

ไมนับรวมผูปวยที่มารับบริการจากการออกไปปฏิบัติงานภายนอกสถานพยาบาล 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ  

หมายเหตุ  
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สถิติการใหบริการผูปวยใน 
 
รหัสสถิติ 102 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) In Patient Admission 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย จํานวนผูปวยที่แพทยส่ังรับเขามารักษาในสถานพยาบาลเปนผูปวยใน ไมรวมผูปวยที่

นอนอยูในเตียงสังเกตอาการจนขามคืน   

แหลงอางอิง คํานิยามสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)  

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ นับจํานวน 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่แพทยส่ังรับเขามารักษาในสถานพยาบาล 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ คน 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม เพศ กลุมอายุ 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกในหรือนอกเวลาราชการ  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกสถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกสถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกสถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

นับรวมผูปวยที่รับเขามารักษาในเตียงเสริมหรือเตียงแทรก แตไมนับรวมผูปวยที่รับไว

สังเกตอาการ 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ  

หมายเหตุ  
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คาเฉลี่ยวันนอนโรงพยาบาล 
 
รหัสสถิติ 103 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Average Length of Stay 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ คาเฉล่ีย 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย คาเฉล่ียของวันนอนโรงพยาบาลผูปวยในทุกคนในชวงเวลาที่รายงาน    

แหลงอางอิง คํานิยามสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)  

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ รวมจํานวนวันนอนโรงพยาบาลของผูปวยในทุกคนที่จําหนายออกไปแลว หารดวย 

จํานวนผูปวยในที่จําหนายออกไปแลวทั้งหมด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง รวมจํานวนวันนอนโรงพยาบาลของผูปวยในที่จําหนายออกไปแลวทุกคน 

ตัวหาร จํานวนผูปวยในที่จําหนายออกไปแลวทั้งหมด 

หนวยนับ วันนอนเฉล่ีย มีทศนิยม 2 จุด 

ความถี่ในการรวบรวม รายสัปดาห 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม เพศ กลุมอายุ กลุมโรค 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามกลุมโรค  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกกลุมโรค สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกกลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกกลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

การนับวันนอนโรงพยาบาลของผูปวยแตละรายจะไมนับรวมวันที่ผูปวยลากลับบาน 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ ในเดือน มกราคม สถานพยาบาลมีผูปวยที่จําหนายออกไปแลวรวมทั้งส้ิน 250 คน มี

จํานวนวันนอนโรงพยาบาลรวม 800 วัน คํานวณวันนอนเฉล่ียดังน้ี 
 

800
250 = 3.20 วัน 

 
 

หมายเหตุ  
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คาเฉลี่ยนํ้าหนักสัมพัทธ 
 
รหัสสถิติ 104 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Average Relative Weight or Casemix Index 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ คาเฉล่ีย 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย คาเฉล่ียของคานํ้าหนักสัมพัทธที่ปรับแลว (Adjust Relative Weight – Adj RW)

ของผูปวยในทุกคนในชวงเวลาที่รายงาน    

แหลงอางอิง คํานิยามสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)  

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ รวมคาเฉล่ียของคานํ้าหนักสัมพัทธที่ปรับแลว ของผูปวยในทุกคนที่จําหนายออกไป

แลว หารดวย จํานวนผูปวยในที่จําหนายออกไปแลวทั้งหมด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง รวมคาเฉล่ียของคานํ้าหนักสัมพัทธที่ปรับแลวของผูปวยในที่จําหนายออกไปแลวทุกคน 

ตัวหาร จํานวนผูปวยในที่จําหนายออกไปแลวทั้งหมด 

หนวยนับ คาเฉล่ียนํ้าหนักสัมพัทธ มีทศนิยม 2 จุด 

ความถี่ในการรวบรวม รายสัปดาห 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม เพศ กลุมอายุ กลุมโรค 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามกลุมโรค  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกกลุมโรค สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกกลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกกลุมโรค สถานพยาบาล จําแนกจังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ ในเดือน มกราคม สถานพยาบาลมีผูปวยที่จําหนายออกไปแลวรวมทั้งส้ิน 250 คน มี

คานํ้าหนักสัมพัทธที่ปรับแลวรวมเปน 286.45 คํานวณนํ้าหนักสัมพัทธเฉล่ียดังน้ี 
 

286.45
250 = 1.15  

 
หมายเหตุ การคํานวณคานํ้าหนักสัมพัทธของแตละผูปวยแตละรายใหใชหลักการคํานวณจาก 

Thai DRG Grouper รุนลาสุดที่ใชอยูในปจจุบัน 
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อัตราการครองเตียง 
 
รหัสสถิติ 105 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Bed Occupancy Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการครองเตียงผูปวย คํานวณจากตัวเลข 3 ตัว ดังน้ี 

A. จํานวนการใหบริการผูปวยใน (ดูคํานิยาม) 

B. จํานวนเตียงผูปวยใน (ดูคํานิยาม) 

C. จํานวนวันที่คํานวณ 

แหลงอางอิง คํานิยามสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)  

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ รวมจํานวนการใหบริการผูปวยในทั้งหมดในชวงเวลาที่คํานวณ (A) หารดวย จํานวน

เตียงผูปวยใน (B) ที่คูณดวยจํานวนวันทั้งหมดในชวงเวลาที่คํานวณ  (C) แลวคูณดวย 
100 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง รวมจํานวนการใหบริการผูปวยในทั้งหมดในชวงเวลาที่คํานวณ (A) x 100 

ตัวหาร จํานวนเตียงผูปวยใน (B)  x จํานวนวันทั้งหมดในชวงเวลาที่คํานวณ  (C) 

หนวยนับ เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณจํานวนการใหบริการผูปวยในท้ังหมด ใน 1 วัน 

จํานวนผูปวยที่อยูในเตียงผูปวย เวลา 0.01 น.                    467 ราย 

+ จํานวนผูปวยที่รับเขามาหลังเวลา 0.01 น. จนถึง 24 น.        54 ราย รวมเปน 521 

- จํานวนผูปวยที่จําหนายออกไปในชวงเวลา 0.01 น. ถึง 24 น.  45 ราย รวมเปน 476 

+ จํานวนผูปวยที่รับและจําหนายออกไปในภายในวันน้ี             3 ราย รวมเปน 479 

สถานพยาบาลสามารถนับและคํานวณตัวเลขน้ีไดทุกวัน รวมเปนตัวเลขรายเดือน 
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การคํานวณอัตราการครองเตียง 
 
ในเดือน มกราคม สถานพยาบาลมีจํานวนการใหบริการผูปวยในรวมทั้งส้ิน 13,845 มี

จํานวนเตียงผูปวยใน 500 เตียง คํานวณอัตราการครองเตียงในเตียงมกราคมซ่ึงมี 31 

วันไดดังน้ี 
 

13,845 𝑥 100
500𝑥31 = 89.32%  

 
หมายเหตุ  
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อัตราการหมุนเวียนเตียง 
 
รหัสสถิติ 106 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Bed Turnover Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการหมุนเวียนเตียง คํานวณจากตัวเลข 2 ตัว ดังน้ี 

A. จํานวนผูปวยในที่จําหนายออกจากโรงพยาบาลในชวงเวลาที่คํานวณ  

B. จํานวนเตียงผูปวยในเฉล่ียในชวงเวลาที่คํานวณ  

แหลงอางอิง คํานิยามสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)  

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ รวมจํานวนผูปวยในที่จําหนายออกจากโรงพยาบาลในชวงเวลาที่คํานวณ (A) หาร

ดวย จํานวนเตียงผูปวยในเฉล่ียในชวงเวลาที่คํานวณ (B) แลวคูณดวย 100 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง รวมจํานวนผูปวยในที่จําหนายออกจากโรงพยาบาลในชวงเวลาที่คํานวณ (A) x 100 

ตัวหาร จํานวนเตียงผูปวยในเฉล่ียในชวงเวลาที่คํานวณ (B)   

หนวยนับ อัตราการหมุนเวียงเตียง มีทศนิยม 2 จุด 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

การคํานวณจํานวนเตียงเฉล่ีย จะตองรูจํานวนเตียงที่ปดใหบริการในบางชวงเวลา 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณจํานวนเตียงผูปวยในเฉล่ียในชวงเวลา 1 เดือน ของเดือนเมษายน 

วันที่ 1-20 เมษายน สถานพยาบาลมีจํานวนเตียงที่เปดใหบริการได  500 เตียง 

วันที่ 21-30 เมษายน สถานพยาบาลปดซอมหอผูปวย 1 ขั้น ทําใหมีจํานวนเตียงที่เปด

ใหบริการได  460 เตียง 

จํานวนเตียงเฉล่ียในชวงเดือนเมษายน  
 

 (500 𝑥 20) + (460 𝑥 10)
30

= 486.67 
 
สถานพยาบาลสามารถนับและคํานวณตัวเลขน้ีไดทุกเดือน 
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การคํานวณอัตราการหมุนเวียนเตียง 
 
ในเดือน เมษายน สถานพยาบาลจําหนายผูปวยในรวมทั้งส้ิน 1,384 ราย มีจํานวน

เตียงผูปวยในเฉล่ีย 486.67  เตียง คํานวณอัตราการหมุนเวียนเตียงในเตียงเมษายน 

ไดดังน้ี 
 

1,384
486.67 = 2.84  

 
หมายเหตุ  
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อัตราการใชยาปฏิชีวนะ 
 
รหัสสถิติ 107 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Antibiotics Use Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ การใชทรัพยากร 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการใชยาปฏิชีวนะ  คือ  จํานวนผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะตามที่แพทยส่ัง ตอ

จํานวนผูปวยทั้งหมด ซ่ึงอาจจําแนกยอยเปนรายโรค รายกลุมโรค การผาตัด หรือ 

แผนกที่รักษา 

แหลงอางอิง OECD Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) บันทึกเวลาและวันที่ผูปวยไดรับยาปฏิชีวนะแตละครั้ง ทั้งแบบฉีดและแบบกิน 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะตามที่แพทยส่ัง  หารดวย จํานวนผูปวยทั้งหมด  ตาม

กลุมโรคหรือลักษณะที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะตามที่แพทยส่ัง (ตามลักษณะที่ตองการวิเคราะห) x 
100 

ตัวหาร จํานวนผูปวยทั้งหมด (ตามลักษณะที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค การผาตัด แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตดั แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

การบันทึกขอมูลการใหยาปฏิชีวนะกับผูปวย ตองบันทึกโดยละเอียด เชน วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9:15 น. ผูปวย AN 12345 ไดรับยาฉีด Gentamycin เขา

ทางหลอดเลือดดํา ขนาด 60 mg โดยแพทย A เปนผูส่ัง พยาบาล B เปนผูฉีดยา 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการใชยาปฏิชีวนะ 

ในเดือน กุมภาพันธ สถานพยาบาลรับยาผูปวยโรคหวัด 1,200 ราย แพทยส่ังใหยา  

ปฏิชีวนะแกผูปวยรวม 850 ราย  คํานวณอัตราการใชยาปฏิชีวนะ ในเดือนกุมภาพันธ

ในผูปวยโรคหวัด ไดดังน้ี 
 

850 𝑥 100
1,200 = 70.83%  

 
หมายเหตุ  
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อัตราการหายจากโรค 
 
รหัสสถิติ 108 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Cure Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการหายจากโรค  คือ  จํานวนผูปวยที่หายจากโรคตอจํานวนผูปวยทั้งหมดที่

ไดรับการรักษา ซ่ึงอาจจําแนกยอยเปนรายโรค รายกลุมโรค การผาตัด หรือ แผนกที่

รักษา  

การหายจากโรค อาจมีคําจํากัดความเฉพาะ เชน การหายจากวัณโรคมีคําจํากัดความ

คือ “ผูปวยวัณโรคไดรับการรักษาจนครบกําหนด และในระหวางการรักษามีผลการ

ตรวจเสมหะเปล่ียนเปนลบ อยางนอย 2 คร้ัง โดยผลการตรวจเสมหะคร้ังสุดทาย

เม่ือส้ินสุดการรักษาเปล่ียนเปนลบดวย”  

แหลงอางอิง WHO Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) บันทึกรายละเอียดที่แพทยประเมินวาผูปวยหายจากโรคแลว 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวยที่หายจากโรค  หารดวย จํานวนผูปวยทั้งหมดที่ไดรับการรักษา ตามกลุม

โรคหรือลักษณะที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่หายจากโรค (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) x 100 

ตัวหาร จํานวนผูปวยทั้งหมดที่ไดรับการรักษา (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค การผาตัด แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตดั แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

การบันทึกขอมูลการหายจากโรคของผูปวย แพทยควรบันทึกโดยละเอียด 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราสวนการหายจากวัณโรค 

ในป พ.ศ. 2558 สถานพยาบาลรักษาวัณโรค 1,000 ราย ผูปวยหายขาด 850 ราย  

คํานวณการหายจากวัณโรค ไดดังน้ี 
850 𝑥 100

1,000 = 85.0%  
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อัตราการเขาถึงบริการ 
 
รหัสสถิติ 109 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Service Access Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ความครอบคลุมของบริการ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการเขาถึงบริการ  คํานวณไดจาก  จํานวนผูปวยที่ไดรับการตรวจ/รักษา ตอ

จํานวนผูปวยทั้งหมด ตามลักษณะที่ตองการวิเคราะห แสดงผลเปนรอยละ 

จํานวนผูปวยท้ังหมด หมายถึงจํานวนประชาชนที่เปนโรคในพื้นที่ที่สถานพยาบาล

รับผิดชอบ มิใชจํานวนผูปวยโรคเฉพาะรายที่เคยมารักษาในสถานพยาบาล  

แหลงอางอิง WHO Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนการสํารวจโรคของประชาชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของสถานพยาบาล 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวยที่ไดรับการตรวจ/รักษา  หารดวย จํานวนผูปวยทั้งหมด ตามกลุมโรค

หรือลักษณะที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่ไดรับการตรวจ/รักษา (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) x 100 

ตัวหาร จํานวนผูปวยทั้งหมด (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค การผาตัด แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตดั แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

แพทยควรบันทึกขอมูลการหายจากโรคของผูปวย โดยละเอียด มิฉะน้ัน อาจไมมี

ขอมูลการหายจากโรคของผูปวย 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการเขาถึงบริการของโรคปากแหวง เพดานโหว 

ในป พ.ศ. 2558 สถานพยาบาลตรวจรักษาโรคปากแหวง เพดานโหว 42 ราย แตผล

สํารวจพบวามีผูปวย 80 ราย  คํานวณอัตราการเขาถึงบริการ ไดดังน้ี 
42 𝑥 100

80 = 52.50%  
 

หมายเหตุ  
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อัตราการสงตอ 
 
รหัสสถิติ 110 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Refer Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ขีดความสามารถของสถานพยาบาล 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการสงตอ คํานวณไดจาก  จํานวนผูปวยที่สงตอไปรักษาที่อ่ืน ตอจํานวนผูปวย

ทั้งหมด ตามลักษณะที่ตองการวิเคราะห แสดงผลเปนรอยละ 

แหลงอางอิง  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนผูปวยสงตอ 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวยที่สงตอไปรักษาที่อ่ืน  หารดวย จํานวนผูปวยทั้งหมด ตามกลุมโรคหรือ

ลักษณะที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่สงตอไปรักษาที่อ่ืน  (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) x 100 

ตัวหาร จํานวนผูปวยทั้งหมด (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค การผาตัด แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตดั แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการสงตอของโรคไสต่ิงอักเสบ 

ในป พ.ศ. 2558  สถานพยาบาลวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบ 124 ราย  พบวาสงตอไป

รักษาที่อ่ืน 90 ราย  คํานวณอัตราการสงตอ ไดดังน้ี 
90 𝑥 100

124 = 72.58%  
 

หมายเหตุ  
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อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาล 
 
รหัสสถิติ 111 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Admission Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาล คํานวณไดจาก  จํานวนผูปวยที่รับไวรักษาใน

โรงพยาบาล ตอจํานวนผูปวยทั้งหมด ตามลักษณะที่ตองการวิเคราะห แสดงผลเปน

รอยละ 

แหลงอางอิง WHO Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)   

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล  หารดวย จํานวนผูปวยทั้งหมด ตามกลุมโรค

หรือลักษณะที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล(ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) x 100 

ตัวหาร จํานวนผูปวยทั้งหมด (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

  

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลของโรคหอบหืด 

ในป พ.ศ. 2558 สถานพยาบาลวินิจฉัยโรคหอบหืด 454 ราย  พบวาตองรับไวรักษาใน

โรงพยาบาล 112 ราย  คํานวณอัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาล ไดดังน้ี 
112 𝑥 100

454 = 24.67%  
 

หมายเหตุ  
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อัตราการรับกลับเขาโรงพยาบาล 
 
รหัสสถิติ 112 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Readmission Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการรับกลับเขาโรงพยาบาล คํานวณไดจาก  จํานวนผูปวยที่รับกลับเขา

โรงพยาบาล ภายในชวงเวลาที่กําหนด ตอจํานวนผูปวยทั้งหมด ตามลักษณะที่ตองการ

วิเคราะห แสดงผลเปนรอยละ 

ไมรวมผูปวยท่ีรับกลับเขามาใหม โดยตอนท่ีจําหนาย สถานะการจําหนายไมเปน 
Improved 

แหลงอางอิง OECD Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)   

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวยที่รับกลับเขาโรงพยาบาล หารดวย จํานวนผูปวยทั้งหมด ตามกลุมโรค

หรือลักษณะที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่รับกลับเขาโรงพยาบาล (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) x 100 

ตัวหาร จํานวนผูปวยทั้งหมด (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

  

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการรับกลับเขาโรงพยาบาลของกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด 

ในป พ.ศ. 2558 สถานพยาบาลรักษาโรคกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด 814 ราย  แลว

จําหนายออกในสถานะ Improved พบวาตองรับกลับเขาโรงพยาบาลภายใน 28 วัน

จํานวน 20 ราย  คํานวณอัตราการรับกลับเขาโรงพยาบาล ไดดังน้ี 
20 𝑥 100

814 = 2.46%  
 

หมายเหตุ  
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อัตราการไดรับบริการ 
 
รหัสสถิติ 113 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Service Reception Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลผลิต 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการไดรับบริการ คํานวณไดจาก  จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการตามมาตรฐานที่

กําหนด ตอจํานวนผูปวยทั้งหมด ตามลักษณะที่ตองการวิเคราะห แสดงผลเปนรอยละ 

แหลงอางอิง OECD Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนการใหบริการผูปวยตามมาตรฐานการดูแลรักษาผูปวย 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการตามมาตรฐานที่กําหนดหารดวย จํานวนผูปวยทั้งหมด ตาม

กลุมโรคหรือลักษณะที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการตามมาตรฐานที่กําหนด (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 
 x 100 

ตัวหาร จํานวนผูปวยทั้งหมด (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

  

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการไดรับบริการ 

ในป พ.ศ. 2558 สถานพยาบาลมีผูปวยเบาหวาน 856 ราย  มีการนัดตรวจตาอยาง

นอย 1 ครั้ง จํานวน 759 ราย คํานวณอัตราผูปวยเบาหวานไดรับบริการตรวจตา ได

ดังน้ี 
687 𝑥 100

759 = 90.51%  
 

หมายเหตุ  
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อัตราความครอบคลุมของบริการ 
 
รหัสสถิติ 114 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Service Coverage Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลผลิต 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราความครอบคลุมของบริการ คํานวณไดจาก  จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการตาม

มาตรฐานที่กําหนด ตอจํานวนประชาชนในเขตพื้นที่ทั้งหมด ตามลักษณะที่ตองการ

วิเคราะห แสดงผลเปนรอยละ 

แหลงอางอิง OECD Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนการใหบริการผูปวยตามมาตรฐานการดูแลรักษาผูปวย 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการตามมาตรฐานที่กําหนดหารดวย จํานวนผูปวยทั้งหมด ตาม

กลุมโรคหรือลักษณะที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการตามมาตรฐานที่กําหนด (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 
 x 100 

ตัวหาร จํานวนประชาชนในเขตพื้นที่ทั้งหมด (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

  

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราความครอบคลุมของบริการ 

ในป พ.ศ. 2558 สถานพยาบาลมีผูปวยเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบ 8,560 ราย  เคย

เขามารักษาอยางนอย 1 ครั้ง จํานวน 6,224 ราย คํานวณอัตราผูปวยเบาหวานไดรับ

บริการตรวจตา ไดดังน้ี 
6,224 𝑥 100

8,560 = 72.71%  

 
หมายเหตุ  
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อัตราสวนความคลาดเคลื่อนของการทํางาน 
 
รหัสสถิติ 115 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Process Error Ratio 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตราสวน  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ กระบวนการทํางาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราสวนความคลาดเคล่ือนของการทํางาน คํานวณไดจาก จํานวนความผิดพลาด

คลาดเคล่ือนของชิ้นงาน ตอจํานวนชิ้นงานทั้งหมด ตามลักษณะที่ตองการวิเคราะห 

แสดงผลเปนอัตราตอ 1000 

แหลงอางอิง  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนอุบัติการณความผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากการทํางาน 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนความผิดพลาดคลาดเคล่ือนของชิ้นงาน หารดวย จํานวนชิ้นงานทั้งหมด ตาม

ลักษณะที่ตองการวิเคราะห 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนความผิดพลาดคลาดเคล่ือนของชิ้นงาน (ตามลักษณะที่ตองการวิเคราะห) 
 x 1000 

ตัวหาร จํานวนชิ้นงานทั้งหมด (ตามลักษณะที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ อัตรา ตอ พัน 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

  

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการใหรหัส ICD ผิดพลาด 

ในป เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 แพทย A ใหรหัส ICD ผูปวยนอก 148 ราย  มีการให

รหัส ICD ผิดพลาด จํานวน 56 ราย คํานวณอัตราการใหรหัส ICD ผิดพลาด ไดดังน้ี 
56 𝑥 100

148 = 378.38 ตอ 1000  
 

หมายเหตุ  
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อัตราการลาออกของบุคลากร 
 
รหัสสถิติ 116 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Human Resource Turnover Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ ทรัพยากร 

ลักษณะสถิติ ศักยภาพ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการลาออกของบุคลากร คํานวณไดจาก  คาเฉล่ียจํานวนบุคลากรที่ลาออก ตอ

คาเฉล่ียจํานวนบุคลากรทั้งหมด ในชวงเวลาที่กําหนด  แสดงผลเปนรอยละ 

การลาออก หมายถึง การขอออกจากงานโดยสมัครใจ ไมรวมการเกษียณ หรือ 

โครงการ Early Retire 

แหลงอางอิง  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลบุคลากรของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนบุคลากรที่ลาออก 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ คาเฉล่ียจํานวนบุคลากรที่ลาออก หารดวย คาเฉล่ียจํานวนบุคลากรทั้งหมด ในชวง

เวลาที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง คาเฉล่ียจํานวนบุคลากรที่ลาออก (ในชวงเวลาที่กําหนด) 
 x 100 

ตัวหาร คาเฉล่ียจํานวนบุคลากรทั้งหมด (ในชวงเวลาที่กําหนด) 
 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต  

ความถี่ในการรวบรวม รายเดือน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม ประเภทของบุคลากร 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามประเภทของบคุลากร แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามประเภทของบคุลากร แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามประเภทของบุคลากร แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามประเภทของบุคลากร แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

  

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการลาออก 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถานพยาบาลมีแพทยลาออกเฉล่ีย จํานวน 8 ราย ตอ

จํานวนแพทยเฉล่ีย 54 ราย  คํานวณอัตราการลาออกของแพทย ไดดังน้ี 
8 𝑥 100

54 = 14.82%  
 

หมายเหตุ  

 



48 
 

อัตราสวนการบาดเจ็บจากการทํางานของบุคลากร 

 
รหัสสถิติ 117 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Work Related Injury Ratio 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตราสวน  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ กระบวนงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราสวนการบาดเจ็บจากการทํางานของบุคลากร คํานวณไดจาก จํานวนครั้งการ

ไดรับบาดเจ็บจากการทํางานในหนาที่และในชวงทํางานของบุคลากร ตอ จํานวน

ชั่วโมงการทํางานทั้งหมด แสดงผลเปนอัตราตอแสน 

แหลงอางอิง  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนการบาดเจ็บจากการทํางานของบุคลากร 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนครั้งการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานในหนาที่และในชวงทํางานของบุคลากร

หารดวย จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมด ในชวงเวลาที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนครั้งการไดรับบาดเจ็บจากการทํางานในหนาที่และในชวงทํางานของบุคลากร

(ในชวงเวลาที่กําหนด) x 100,000 

ตัวหาร จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมด (ในชวงเวลาที่กําหนด) 
 

หนวยนับ อัตราตอแสน  

ความถี่ในการรวบรวม รายเดือน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม ประเภทของบุคลากร 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามประเภทของบคุลากร แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามประเภทของบคุลากร แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามประเภทของบุคลากร แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามประเภทของบุคลากร แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

  

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการบาดเจ็บจากการทํางานของบุคลากร 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถานพยาบาลมีพยาบาลถูกเข็มทิ่มตําระหวางทํางาน

จํานวน 15 ราย ในชวงปน้ันมีชั่วโมงทํางานของพยาบาล จํานวน 365 วัน x 24 ชั่วโมง  

คํานวณอัตราการการบาดเจ็บจากการทํางานของพยาบาล ไดดังน้ี 
15 𝑥 100,000

365 𝑥 24 = 171.23 ตอแสน  
 

หมายเหตุ  
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อัตราสวนการเจ็บปวยจากการทํางานของบุคลากร 
 
รหัสสถิติ 118 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Work Related Illness Ratio 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตราสวน  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ กระบวนงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราสวนการเจ็บปวยจากการทํางานของบุคลากร คํานวณไดจาก จํานวนครั้งการ

เจ็บปวยจากการทํางานในหนาที่และในชวงทํางานของบุคลากร ตอ จํานวนชั่วโมงการ

ทํางานทั้งหมด แสดงผลเปนอัตราตอแสน 

ตัวอยางการเจ็บปวยจากการทํางาน เชน การเปนโรคติดเชื้อเพราะไดรับเชื้อจากผูปวย 

แหลงอางอิง  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนการบาดเจ็บจากการทํางานของบุคลากร 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนครั้งการเจ็บปวยจากการทํางานในหนาที่และในชวงทํางานของบุคลากรหาร

ดวย จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมด ในชวงเวลาที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนครั้งการเจ็บปวยจากการทํางานในหนาที่และในชวงทํางานของบุคลากร 

(ในชวงเวลาที่กําหนด) x 100,000 

ตัวหาร จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมด (ในชวงเวลาที่กําหนด) 
 

หนวยนับ อัตราตอแสน  

ความถี่ในการรวบรวม รายเดือน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม ประเภทของบุคลากร 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามประเภทของบคุลากร แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามประเภทของบคุลากร แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามประเภทของบคุลากร แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามประเภทของบุคลากร แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

  

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการเจ็บปวยจากการทํางานของบุคลากร 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถานพยาบาลมีพยาบาลถูกเข็มทิ่มตําระหวางทํางาน

จํานวน 2 ราย ทําใหติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ คํานวณอัตราการเจ็บปวยจากการทํางาน

ของพยาบาล ไดดังน้ี 
2 𝑥 100,000

365 𝑥 24 = 22.83 ตอแสน  
 

หมายเหตุ  
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อัตราการเจ็บปวยของประชาชนในเขตที่รับผดิชอบ (อัตราความชุกของโรค) 
 
รหัสสถิติ 119 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Prevalence Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ สภาพแวดลอมของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ความชุกของโรค 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการเจ็บปวยของประชาชน คํานวณไดจาก  จํานวนผูปวยภายในชวงเวลาที่

กําหนด ตอจํานวนประชาชนทั้งหมด ตามลักษณะที่ตองการวิเคราะห แสดงผลเปน

อัตราตอแสน 

แหลงอางอิง WHO Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ผลการสํารวจโรคในชุมชน รายงานจํานวนประชาชนจากสํานักทะเบียนราษฏร  

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวย หารดวย จํานวนประชาชนทั้งหมด ตามกลุมโรคหรือลักษณะที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวย  (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) x 100 

ตัวหาร จํานวนประชาชนทั้งหมด (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ อัตราตอแสน 

ความถี่ในการรวบรวม รายเดือน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

  

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการเจ็บปวยจากโรคมาลาเรียของประชาชนในเขตรับผิดชอบ 

ในป พ.ศ. 2558 สถานพยาบาลรวบรวมขอมูลพบวามีประชาชนในเขตรับผิดชอบปวย

เปนโรคมาลาเรีย 24 คน ตอจํานวนประชาชนรวม 54,386 คน  คํานวณอัตราความ

ชุกของโรคมาลาเรีย ไดดังน้ี 
24 𝑥 100,000

54,386 = 44.13 ตอแสน 

 
หมายเหตุ  
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ระยะเวลารอคอยรับบริการ 
 
รหัสสถิติ 120 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Waiting Time 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ เวลา 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย ระยะเวลารอคอยรับบริการ คือ  ระยะเวลาเฉล่ียที่ผูปวยที่ผูปวยตองรอคอยจนกวาจะ

ไดรับการตรวจวินิจฉัย หรือ การรักษาโรค แสดงผลเปน นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห 

เดือน หรือ ป 

แหลงอางอิง OECD Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนนัดผูปวยเพื่อการบริการ จํานวนผูปวยที่รอคิว  

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ รวมเวลาที่ผูปวยรอคอย หารดวย จํานวนผูปวยทั้งหมด ตามกลุมโรคหรือลักษณะที่

กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง รวมเวลาที่ผูปวยรอคอย (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห)   

ตัวหาร จํานวนผูปวยทั้งหมด (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน หรือ ป 

ความถี่ในการรวบรวม รายเดือน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตดั แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

  

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณระยะเวลารอคอยการผาตัดตอกระจก 

ในป พ.ศ. 2558 สถานพยาบาลสํารวจขอมูลพบวาระยะเวลาที่ผูปวยรอคอยการผาตัด

ตอกระจกรวม เทากับ 8304 วัน ตอจํานวนผูปวย 214 คน  คํานวณระยะเวลารอคอย

การผาตัดตอกระจก ไดดังน้ี 
8,304
214 = 38.80 วัน 

 
หมายเหตุ  
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อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
รหัสสถิติ 121 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Customer Satisfaction Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ คุณภาพบริการ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราความพึงพอใจผูรับบริการ คือ  สัดสวนผูรับบริการที่มีความพอใจบริการใน

ระดับมากและมากที่สุด ตอจํานวนผูรับบริการที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด  

แหลงอางอิง  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) การสํารวจความพึงพอใจ  

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ ผูรับบริการที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ใหคะแนนระดับ 4-5 จากระดับคะแนน

ทั้งหมด 5 ระดับ หารดวย จํานวนผูรับบริการที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด  

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูรับบริการที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ใหคะแนนระดับ 4-5 

ตัวหาร จํานวนผูรับบริการที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายเดือน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

ควรมีจํานวนผูที่ตอบแบบประเมินทั้งหมดมากพอสมควร เชน 400 คน  

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราความพึงพอใจผูรับบริการ 

ในป เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 สถานพยาบาลสํารวจ ผูรับบรกิารตอบแบบประเมิน

ความพึงพอใจใหคะแนน 4 หรือ 4 จํานวน 324 คน จากผูตอบแบบประเมินทั้งหมด 

404 คน  คํานวณอัตราความพึงพอใจ ไดดังน้ี 
324 𝑥 100

404 = 80.20% 
 

หมายเหตุ  
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สถิติโรคหลักของผูปวยนอก 
 
รหัสสถิติ 122 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Out Patient Main Diagnosis 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติโรคหลักของผูปวยนอก คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของโรคหลักที่พบไดผูปวย

นอก จําแนกตามชื่อโรคที่แพทยวินิจฉัยและบันทึกไวเปนโรคหลัก ไมรวมกรณีผูปวย

นอกที่ไมเปนโรคแตมารับบริการสงเสริมสุขภาพ และไมรวมกรณีผูปวยนอกที่แพทย

ตรวจพบวาหายจากโรคแลว 

โรคหลัก หมายถึง โรคที่เปนสาเหตุใหผูปวยมารับการรักษา ผูปวย 1 รายมีโรคหลักได

เพียงโรคเดียวเทาน้ัน 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) รายการคําวินิจฉัยโรคของผูปวยนอกแตละรายที่แพทยบันทึกไว 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของโรคที่พบในผูปวยนอก 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่ของโรคที่พบในผูปวยนอก 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

หามใชรหัส ICD มานับแทนชื่อโรค การนับชื่อโรคไมแยกนับขาง หรือตําแหนงยอย 

หรือ ชนิดยอยของโรค ยกเวนกรณีที่แยกยอยในรายชื่อโรคมาตรฐาน 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนโรคหลักที่พบบอยในผูปวยนอก 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาล ในเดือน 

เมษายน พ.ศ. 2558 
1. Diarrhea   5,134  ราย 

2. Common Cold  4,197  ราย 

3. Tonsillitis   3,865  ราย 

4. Dyspepsia   2,483  ราย 

5. Diabetes Mellitus type 2 2,567  ราย 
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สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอก 
 
รหัสสถิติ 123 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Out Patient Main Classification of Disease 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอก คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคที่พบใน

ผูปวยนอก จําแนกตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ (ICD) โดยนับจากกลุมโรคที่

เลือกเปนโรคหลักของผูปวยนอกเทาน้ัน 

โรคหลัก หมายถึง โรคที่เปนสาเหตุใหผูปวยมารับการรักษา ผูปวย 1 รายมีโรคหลักได

เพียงโรคเดียวเทาน้ัน 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)   

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคหลักที่พบในผูปวยนอก 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคหลักที่พบในผูปวยนอก 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

นํารหัส ICD ของผูปวยมาจัดกลุมตามรายชื่อกลุมโรคสําหรับการทําสถิติการปวยของ

กระทรวงสาธารณสุข 298 กลุม กอนการทําสถิต ิ

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนกลุมโรคหลักที่พบบอยในผูปวยนอก 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาลในเดือน 

เมษายน พ.ศ. 2558 

1. Other disorders of fluid, electrolytes and acid base balance  5,134 ราย 

2. Essential (primary) Hypertension 4,197  ราย 

3. Senile Nuclear Cataract  3,865  ราย 

4. Superficial Injuries of Lower Leg 2,483  ราย 

5. Diabetes Mellitus type 2  2,567  ราย 
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หมายเหตุ การทําสถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอก แตละสถานพยาบาล ใหแยกเปน 3 รูปแบบ

คือ 

1. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอก กรณีมารับบริการรักษาอาการเจ็บปวย  ใหนับ

รหัส ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง A00.0 ถึง T99.9 ไมนับรวมรหัส V,W,X,Y,Z 

2. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอก กรณีมารับบริการสงเสริมสุขภาพ  ใหนับรหัส 

ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง Z00.0 ถึง Z99.9 เทาน้ัน 

3. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอก รวมทุกกรณี  ใหนับรหัส ICD ที่เปนโรคหลัก 

ในชวง A00.0 ถึง T99.9 และ Z00.0 ถึง Z99.9  ไมนับรวมรหัส V,W,X,Y  
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สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภทหญิงต้ังครรภและหลังคลอด 
 
รหัสสถิติ 124 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Out Patient Main Classification of Disease for Pregnancy and Puerperium 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภทหญิงต้ังครรภ คือ  จํานวน และ/หรือ

ความถี่ของกลุมโรคหลักที่พบในผูปวยนอก จําแนกตามบัญชีจําแนกโรคระหวาง

ประเทศ (ICD) โดยนับจากกลุมโรคที่เลือกเปนโรคหลักของผูปวยนอกที่เปนหญิง

ตั้งครรภหรือหลังคลอดเทาน้ัน 

โรคหลัก หมายถึง โรคที่เปนสาเหตุใหผูปวยมารับการรักษา ผูปวย 1 รายมีโรคหลักได

เพียงโรคเดียวเทาน้ัน ระยะหลังคลอด หมายถึงส้ินสุดการตั้งครรภไมเกิน 42 วัน 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)   

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคหลักที่พบในผูปวยนอกกลุมหญิงตั้งครรภ 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคหลักที่พบในผูปวยนอกกลุมหญิงตั้งครรภ 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

นํารหัส ICD ของผูปวยมาจัดกลุมตามรายชื่อกลุมโรคสําหรับการทําสถิติการปวยของ

กระทรวงสาธารณสุข 298 กลุม กอนการทําสถิต ิ

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนกลุมโรคหลักที่พบบอยในผูปวยนอกกลุมหญิงตั้งครรภ 5 ลําดับแรกของ

สถานพยาบาลในเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 

1. Antenatal Care                                 514                 ราย 

2. Postpartum Care and Examination              197               ราย 

3. Edema and Hypertension in Pregnancy    165  ราย 

4. Contraceptive Management                          84  ราย 

5. Other Complications in Pregnancy              67  ราย 
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หมายเหตุ การทําสถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภทหญิงตั้งครรภและหลังคลอด แตละ

สถานพยาบาล ใหแยกเปน 3 รูปแบบคือ 

1. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภทหญิงตั้งครรภและหลังคลอด กรณีมารับ

บริการรักษาอาการเจ็บปวย  ใหนับรหัส ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง A00.0 ถึง 

T99.9 ไมนับรวมรหัส V,W,X,Y,Z 

2. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภทหญิงตั้งครรภและหลังคลอด กรณีมารับ

บริการสงเสริมสุขภาพ  ใหนับรหัส ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง Z00.0 ถึง Z99.9 

เทาน้ัน 

3. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภทหญิงตั้งครรภและหลังคลอด รวมทุกกรณี  

ใหนับรหัส ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง A00.0 ถึง T99.9 และ Z00.0 ถึง Z99.9  ไม

นับรวมรหัส V,W,X,Y  
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สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภททารก 
 
รหัสสถิติ 125 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Out Patient Main Classification of Disease for Infants 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภททารก คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของ

กลุมโรคหลักที่พบในผูปวยนอก จําแนกตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ (ICD) 

โดยนับจากกลุมโรคที่เลือกเปนโรคหลักของผูปวยนอกที่เปนทารกเทาน้ัน 

โรคหลัก หมายถึง โรคที่เปนสาเหตุใหผูปวยมารับการรักษา ผูปวย 1 รายมีโรคหลักได

เพียงโรคเดียวเทาน้ัน ทารกหมายถึงเด็กที่ยังมีอายุไมเกิน 1 ป 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)   

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคหลักที่พบในผูปวยนอกกลุมทารก 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคหลักที่พบในผูปวยนอกกลุมทารก 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

นํารหัส ICD ของผูปวยมาจัดกลุมตามรายชื่อกลุมโรคสําหรับการทําสถิติการปวยของ

กระทรวงสาธารณสุข 298 กลุม กอนการทําสถิต ิ

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนกลุมโรคหลักที่พบบอยในผูปวยนอกกลุมทารก 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาล

ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 

1. Well Baby Examination and Vaccination   324                 ราย 

2. Acute Respiratory Infection                        180               ราย 

3. Feeding Problems                                 120  ราย 

4. Other Infections  in Perinatal Period           52  ราย 

5. Other Conditions  in Perinatal Period          36  ราย 
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หมายเหตุ การทําสถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภททารก แตละสถานพยาบาล ใหแยก

เปน 3 รูปแบบคือ 

1. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภททารก กรณีมารับบรกิารรักษาอาการ

เจ็บปวย  ใหนับรหัส ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง A00.0 ถึง T99.9 ไมนับรวมรหัส 
V,W,X,Y,Z 
2. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภททารก กรณีมารับบริการสงเสริมสุขภาพ  

ใหนับรหัส ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง Z00.0 ถึง Z99.9 เทาน้ัน 

3. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยนอกประเภททารก รวมทุกกรณี  ใหนับรหัส ICD ที่

เปนโรคหลัก ในชวง A00.0 ถึง T99.9 และ Z00.0 ถึง Z99.9  ไมนับรวมรหัส 
V,W,X,Y  
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สถิติกลุมสาเหตุการบาดเจ็บของผูปวยนอก 
 
รหัสสถิติ 126 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Out Patient Causes of Injuries 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติกลุมสาเหตุการบาดเจ็บของผูปวยนอก คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของกลุม

สาเหตุการบาดเจ็บที่พบในผูปวยนอก จําแนกตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ 

(ICD) โดยนับจากกลุมโรคที่เลือกเปนสาเหตุการบาดเจ็บของผูปวยนอกเทาน้ัน 

รหัสสาเหตุการบาดเจ็บ หมายถึง รหัส ICD-10 ที่ขึ้นตนดวยอักษร V,W,X และ Y 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)   

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมสาเหตุการบาดเจ็บที่พบในผูปวยนอก 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมสาเหตุการบาดเจ็บที่พบในผูปวยนอก 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

นํารหัส ICD ของผูปวยมาจัดกลุมตามรายชื่อกลุมโรคสําหรับการทําสถิติการปวยของ

กระทรวงสาธารณสุข 298 กลุม กอนการทําสถิต ิ

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนกลุมสาเหตุการบาดเจ็บที่พบบอยในผูปวยนอก 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาล

ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
1. Motorcycle rider injured in non-collision transport accident

 5,134  ราย 

2. Other fall on same levels                   4,197  ราย 

3. Contact with knife, sword and dagger     3,865  ราย 

4. Bitten or struck by dog             2,483  ราย 

5. Assault by bodily force       2,567  ราย 
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สถิติโรคหลักของผูปวยใน 
 
รหัสสถิติ 127 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) In Patient Main Diagnosis 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติโรคหลักของผูปวยใน คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของโรคหลักที่พบไดผูปวยใน 

จําแนกตามชื่อโรคที่แพทยวินิจฉัยและบันทึกไวเปนโรคหลัก ไมรวมกรณีผูปวยในที่ไม

เปนโรคแตมารับบรกิารสงเสริมสุขภาพ และไมรวมกรณีผูปวยในที่แพทยตรวจพบวา

หายจากโรคแลว ไมรวมหญิงคลอดปกติ และทารกแรกเกิดปกติ 

โรคหลัก หมายถึง โรคที่เปนสาเหตุใหผูปวยมารับการรักษา ผูปวย 1 รายมีโรคหลักได

เพียงโรคเดียวเทาน้ัน 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) รายการคําวินิจฉัยโรคของผูปวยในแตละรายที่แพทยบันทึกไว 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของโรคที่พบในผูปวยใน 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่ของโรคที่พบในผูปวยใน 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

หามใชรหัส ICD มานับแทนชื่อโรค การนับชื่อโรคไมแยกนับขาง หรือตําแหนงยอย 

หรือ ชนิดยอยของโรค ยกเวนกรณีที่แยกยอยในรายชื่อโรคมาตรฐาน 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนโรคหลักที่พบบอยในผูปวยใน 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาล ในเดือน 

เมษายน พ.ศ. 2558 
1. Diarrhea                                5,134  ราย 

2. Chronic Obstructive Pulmonary Diseases 4,197  ราย 

3. Bacterial Pneumonia                3,865  ราย 

4. Ureteric Calculi                     2,483  ราย 

5. Dengue Hemorrhagic Fever                         2,567  ราย 
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สถิติโรครวมของผูปวยใน 
 
รหัสสถิติ 128 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) In Patient Comorbidities 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติโรครวมของผูปวยใน คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของโรครวมที่พบไดผูปวยใน 

จําแนกตามชื่อโรคที่แพทยวินิจฉัยและบันทึกไวเปนโรครวม ไมรวมกรณีผูปวยในที่ไม

เปนโรคแตมารับบริการสงเสริมสุขภาพ และไมรวมกรณีผูปวยในที่แพทยตรวจพบวา

หายจากโรคแลว ไมรวมหญิงคลอดปกติ และทารกแรกเกิดปกติ 

โรครวม หมายถึง โรคที่ผูปวยเปนอยูตั้งแตวันที่รับเขาโรงพยาบาล จึงพบรวมกับโรค

หลัก ผูปวย 1 รายมีโรครวมไดหลายโรค 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) รายการคําวินิจฉัยโรคของผูปวยในแตละรายที่แพทยบันทึกไว 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของโรคที่พบในผูปวยใน 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่ของโรคที่พบในผูปวยใน 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

หามใชรหัส ICD มานับแทนชื่อโรค การนับชื่อโรคไมแยกนับขาง หรือตําแหนงยอย 

หรือ ชนิดยอยของโรค ยกเวนกรณีที่แยกยอยในรายชื่อโรคมาตรฐาน 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนโรครวมที่พบบอยในผูปวยใน 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาล ในเดือน 

เมษายน พ.ศ. 2558 
1. Diabetes Mellitus type 2                              5,134  ราย 

2. Hypertension                                                 4,197  ราย 

3. Dyslipidemia                             3,865  ราย 

4. Chronic Kidney Disease             2,483  ราย 

5. Ischemic Heart Disease                                  2,567  ราย 



63 
 

สถิติโรคแทรกของผูปวยใน 
 
รหัสสถิติ 129 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) In Patient Complications 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติโรคแทรกของผูปวยใน คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของโรคแทรกที่พบไดผูปวย

ใน จําแนกตามชื่อโรคที่แพทยวินิจฉัยและบันทึกไวเปนโรคแทรกไมรวมกรณีผูปวยในที่

ไมเปนโรคแตมารับบริการสงเสริมสุขภาพ และไมรวมกรณีผูปวยในที่แพทยตรวจ

พบวาหายจากโรคแลว ไมรวมหญิงคลอดปกติ และทารกแรกเกิดปกติ 

โรคแทรก หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ผูปวยเขาโรงพยาบาล จึงพบไม

รวมกับโรคหลักตั้งแตแรก ผูปวย 1 รายมีโรคแทรกไดหลายโรค 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) รายการคําวินิจฉัยโรคของผูปวยในแตละรายที่แพทยบันทึกไว 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของโรคที่พบในผูปวยใน 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่ของโรคที่พบในผูปวยใน 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

หามใชรหัส ICD มานับแทนชื่อโรค การนับชื่อโรคไมแยกนับขาง หรือตําแหนงยอย 

หรือ ชนิดยอยของโรค ยกเวนกรณีที่แยกยอยในรายชื่อโรคมาตรฐาน 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนโรคแทรกที่พบบอยในผูปวยใน 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาล ในเดือน 

เมษายน พ.ศ. 2558 
1. Hypokalemia                                                      5,134  ราย 

2. Acute Post Hemorrhagic Anemia                4,197  ราย 

3. Hyponatremia                 3,865  ราย 

4. Hospital Acquired Pneumonia    2,483  ราย 

5. Acute Renal Failure                                    2,567  ราย 
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สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยใน 

รหัสสถิติ 130 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) In Patient Main Classification of Disease 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยใน คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคที่พบใน

ผูปวยใน จําแนกตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ (ICD) โดยนับจากกลุมโรคที่

เลือกเปนโรคหลักของผูปวยในเทาน้ัน ไมรวมการคลอดปกติ และ เด็กทารกแรกเกิด

ปกติ 

โรคหลัก หมายถึง โรคที่เปนสาเหตุใหผูปวยมารับการรักษา ผูปวย 1 รายมีโรคหลักได

เพียงโรคเดียวเทาน้ัน 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)   

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคหลักทีพ่บในผูปวยใน 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคหลักที่พบในผูปวยใน 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

นํารหัส ICD ของผูปวยมาจัดกลุมตามรายช่ือกลุมโรคสําหรับการทําสถิติการปวยของ

กระทรวงสาธารณสุข 298 กลุม กอนการทําสถิต ิ

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนกลุมโรคหลักที่พบบอยในผูปวยใน 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาลในป พ.ศ. 
2558 
1. Diarrhea and Gastroenteritis of presumed infectious origin  5,134 ราย 

2. Pneumonia                                            4,197  ราย 

3. Heart Failure                          3,865  ราย 

4. Fracture of Other Limb Bones                 2,483  ราย 

5. Renal Failure                   2,567  ราย 
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หมายเหตุ การทําสถิติกลุมโรคหลักของผูปวยใน แตละสถานพยาบาล ใหแยกเปน 3 รูปแบบคือ 

1. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในกรณีมารับบริการรักษาอาการเจ็บปวย  ใหนับรหัส 

ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง A00.0 ถึง T99.9 ไมนับรวมรหัส V,W,X,Y,Z และไมนับ

รวมรหัส O80.0-O84.9 

2. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยใน กรณีมารับบริการสงเสริมสุขภาพ  ใหนับรหัส ICD 

ที่เปนโรคหลัก ในชวง Z00.0 ถึง Z99.9 เทาน้ัน 

3. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยใน รวมทุกกรณี  ใหนับรหัส ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง 

A00.0 ถึง T99.9 และ Z00.0 ถึง Z99.9  ไมนับรวมรหัส V,W,X,Y  
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สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภทหญิงต้ังครรภและหลังคลอด 
 
รหัสสถิติ 131 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) In Patient Main Classification of Disease for Pregnancy and Puerperium 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภทหญิงต้ังครรภ คือ  จํานวน และ/หรือความถี่

ของกลุมโรคหลักที่พบในผูปวยใน จําแนกตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ (ICD) 

โดยนับจากกลุมโรคที่เลือกเปนโรคหลักของผูปวยในที่เปนหญิงตั้งครรภหรือหลังคลอด

เทาน้ัน ไมรวมการคลอดปกติ 

โรคหลัก หมายถึง โรคที่เปนสาเหตุใหผูปวยมารับการรักษา ผูปวย 1 รายมีโรคหลักได

เพียงโรคเดียวเทาน้ัน ระยะหลังคลอด หมายถึงส้ินสุดการตั้งครรภไมเกิน 42 วัน 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)   

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคหลักที่พบในผูปวยในกลุมหญิงตั้งครรภ 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคหลักที่พบในผูปวยในกลุมหญิงตั้งครรภ 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

นํารหัส ICD ของผูปวยมาจัดกลุมตามรายชื่อกลุมโรคสําหรับการทําสถิติการปวยของ

กระทรวงสาธารณสุข 298 กลุม กอนการทําสถิต ิ

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนกลุมโรคหลักที่พบบอยในผูปวยในกลุมหญิงตั้งครรภ 5 ลําดับแรกของ

สถานพยาบาลในเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 

1. Obstructed Labor                                 514                 ราย 

2. Postpartum Hemorrhage                             197               ราย 

3. Edema and Hypertension in Pregnancy    165  ราย 

4. Complications Predominate in Puerperium   84  ราย 

5. Other Complications in Pregnancy              67  ราย 
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หมายเหตุ การทําสถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภทหญิงตั้งครรภและหลังคลอด แตละ

สถานพยาบาล ใหแยกเปน 3 รูปแบบคือ 

1. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภทหญิงตั้งครรภและหลังคลอด กรณีมารับ

บริการรักษาอาการเจ็บปวย  ใหนับรหัส ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง A00.0 ถึง 

T99.9 ไมนับรวมรหัส V,W,X,Y,Z และไมนับรวมรหัส O80.0-O84.9 

2. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภทหญิงตั้งครรภและหลังคลอด กรณีมารับ

บริการสงเสริมสุขภาพ  ใหนับรหัส ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง Z00.0 ถึง Z99.9 

เทาน้ัน 

3. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภทหญิงตั้งครรภและหลังคลอด รวมทุกกรณี  

ใหนับรหัส ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง A00.0 ถึง T99.9 และ Z00.0 ถึง Z99.9  ไม

นับรวมรหัส V,W,X,Y  
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สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภททารก 
 
รหัสสถิติ 132 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) In Patient Main Classification of Disease for Infants 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภททารก คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของกลุม

โรคหลักที่พบในผูปวยใน จําแนกตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ (ICD) โดยนับ

จากกลุมโรคที่เลือกเปนโรคหลักของผูปวยในที่เปนทารกเทาน้ัน ไมรวมทารกแรกเกิด

ปกติ 

โรคหลัก หมายถึง โรคที่เปนสาเหตุใหผูปวยมารับการรักษา ผูปวย 1 รายมีโรคหลักได

เพียงโรคเดียวเทาน้ัน ทารกหมายถึงเด็กที่ยังมีอายุไมเกิน 1 ป 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)   

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคหลักที่พบในผูปวยในกลุมทารก 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมโรคหลักที่พบในผูปวยในกลุมทารก 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

นํารหัส ICD ของผูปวยมาจัดกลุมตามรายชื่อกลุมโรคสําหรับการทําสถิติการปวยของ

กระทรวงสาธารณสุข 298 กลุม กอนการทําสถิต ิ

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนกลุมโรคหลักที่พบบอยในผูปวยในกลุมทารก 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาลใน

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 

1. Other Conditions Originating in Perinatal Period                 324      ราย 

2. Diarrhea and Gastroenteritis of presumed infectious origin  180     ราย 

3. Feeding Problems                                 120  ราย 

4. Slow Fetal Growth and Prematurity           52  ราย 

5. Other Infections  in Perinatal Period            36  ราย 
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หมายเหตุ การทําสถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภททารก แตละสถานพยาบาล ใหแยกเปน 

3 รูปแบบคือ 

1. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภททารก กรณีมารับบรกิารรักษาอาการ

เจ็บปวย  ใหนับรหัส ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง A00.0 ถึง T99.9 ไมนับรวมรหัส 
V,W,X,Y,Z  
2. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภททารก กรณีมารับบริการสงเสริมสุขภาพ  ให

นับรหัส ICD ที่เปนโรคหลัก ในชวง Z00.0 ถึง Z99.9 เทาน้ัน 

3. สถิติกลุมโรคหลักของผูปวยในประเภททารก รวมทุกกรณี  ใหนับรหัส ICD ที่เปน

โรคหลัก ในชวง A00.0 ถึง T99.9 และ Z00.0 ถึง Z99.9  ไมนับรวมรหัส V,W,X,Y  
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สถิติกลุมสาเหตุการบาดเจ็บของผูปวยใน 
 
รหัสสถิติ 133 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) In Patient Causes of Injuries 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติกลุมสาเหตุการบาดเจ็บของผูปวยใน คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของกลุม

สาเหตุการบาดเจ็บที่พบในผูปวยใน จําแนกตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ 

(ICD) โดยนับจากกลุมโรคที่เลือกเปนสาเหตุการบาดเจ็บของผูปวยในเทาน้ัน 

รหัสสาเหตุการบาดเจ็บ หมายถึง รหัส ICD-10 ที่ขึ้นตนดวยอักษร V,W,X และ Y 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี)   

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมสาเหตุการบาดเจ็บที่พบในผูปวยใน 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่ของกลุมสาเหตุการบาดเจ็บที่พบในผูปวยใน 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามแผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามแผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

นํารหัส ICD ของผูปวยมาจัดกลุมตามรายชื่อกลุมโรคสําหรับการทําสถิติการปวยของ

กระทรวงสาธารณสุข 298 กลุม กอนการทําสถิต ิ

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนกลุมสาเหตุการบาดเจ็บที่พบบอยในผูปวยใน 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาล

ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
1. Motorcycle rider injured in non-collision transport accident

 5,134  ราย 

2. Other fall on same levels                   4,197  ราย 

3. Contact with knife, sword and dagger     3,865  ราย 

4. Bitten or struck by dog             2,483  ราย 

5. Assault by bodily force       2,567  ราย 
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อัตราการเกิดโรค 
 
รหัสสถิติ 134 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Incidence Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ภาระงาน 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการเกิดโรค  เปนการคํานวณอัตราสวน จํานวนผูปวยที่เกิดโรคครั้งใหม ตอ 

จํานวนประชาชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของสถานพยาบาล ซ่ึงอาจจําแนกยอยเปน

รายโรค รายกลุมโรค แผนกที่รักษา  

แหลงอางอิง WHO Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) สถิติประชากรในพื้นที่ จากสํานักทะเบียนราษฎร 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวยใหมที่เกิดโรค  หารดวย จํานวนประชา ตามกลุมโรคหรือลักษณะที่

กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่เกิดโรคครั้งใหม (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) x 100 

ตัวหาร จํานวนประชาชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของสถานพยาบาล (ตามโรคที่ตองการ

วิเคราะห) 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายเดือน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค การผาตัด แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการเกิดวัณโรค 

ในป พ.ศ. 2558 สถานพยาบาลพบผูปวยที่เปนวัณโรคครั้งใหม 145 ราย จากจํานวน

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 47,129 ราย  คํานวณอัตราการเกิดวัณโรค ไดดังน้ี 
145 𝑥 100

47,129 = 0.31%  
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อัตราการติดเช้ือหลังผาตัด 
 
รหัสสถิติ 135 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Post-operative Infection Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการติดเช้ือหลังผาตัด คํานวณไดจาก  จํานวนผูปวยที่พบการติดเชื้อหลังผาตัด

ภายในชวงเวลาที่กําหนด ตอจํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัดทั้งหมด ตามลักษณะที่

ตองการวิเคราะห แสดงผลเปนรอยละ 

ชวงเวลาที่กําหนด อาจเปน 14, 28, 30, 90 วัน ถึง 1 ป ตามลักษณะโรคและการ

ผาตัด 

แหลงอางอิง OECD Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนผูปวยติดเชื้อหลังการผาตัด 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวยที่พบการติดเชื้อหลังผาตัด  หารดวย จํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัด

ทั้งหมด ตามกลุมโรคหรือลักษณะที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่พบการติดเชื้อหลังผาตัด  (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) x 100 

ตัวหาร จํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตดัทั้งหมด (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค การผาตัด แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตดั แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการติดเช้ือหลังการผาตัดไสต่ิงอักเสบใน 14 วัน 

ในป พ.ศ. 2558  สถานพยาบาลผาตัดไสติ่งอักเสบ 124 ราย  พบวามีการติดเชื้อแผล

ผาตัดภายใน 14 วัน 5 ราย  คํานวณอัตราการติดเชื้อหลังผาตัด ไดดังน้ี 
5 𝑥 100

124 = 4.03%  
 

หมายเหตุ  
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อัตราการเกิดโรคแทรก 
 
รหัสสถิติ 136 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Complication Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการเกิดโรคแทรก คํานวณไดจาก  จํานวนผูปวยในที่เกิดโรคแทรกภายใน

ชวงเวลาที่กําหนด ตอจํานวนผูปวยในที่จําหนายออกจากโรงพยาบาล ตามลักษณะที่

ตองการวิเคราะห แสดงผลเปนรอยละ 

ชวงเวลาที่กําหนด อาจเปน 14, 28, 30, 90 วัน ถึง 1 ป ตามลักษณะโรคและการ

ผาตัด 

แหลงอางอิง OECD Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนผูปวยที่เกิดโรคแทรก 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวยที่เกิดโรคแทรก  หารดวย จํานวนผูปวยที่จําหนายออกจากโรงพยาบาล 

ตามกลุมโรคหรือลักษณะที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่เกิดโรคแทรก  (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) x 100 

ตัวหาร จํานวนผูปวยที่จําหนายออกจากโรงพยาบา (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค การผาตัด แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตดั แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตดั แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการเกิดโรคแทรกใน 7 วัน 

ในป พ.ศ. 2558  สถานพยาบาลผาตัดถุงนํ้าดีดวยการสองกลอง 2,478 ราย  พบวา

เกิดโรคแทรกภายใน 14 วัน รวม 49 ราย  คํานวณอัตราการเกิดโรคแทรก ไดดังน้ี 
49 𝑥 100

2478 = 1.98%  
 

หมายเหตุ  
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อัตราการผาทองคลอด 
 
รหัสสถิติ 137 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Cesarian-Section Rate 

ประเภทขอมู9ลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราการผาทองคลอด คํานวณไดจาก  จํานวนผูปวยที่ผาทองคลอด ตอจํานวนผูปวย

ที่มาคลอดบุตรทั้งหมด แสดงผลเปนรอยละ 

แหลงอางอิง OECD Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนผูปวยผาทองคลอด 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวยที่ผาทองคลอด  หารดวย จํานวนผูปวยที่มาคลอดบุตรทั้งหมด ตามกลุม

โรคหรือลักษณะที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่ผาทองคลอด (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) x 100 

ตัวหาร จํานวนผูปวยที่ที่มาคลอดบุตรทั้งหมด (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) 

หนวยนับ อัตราเปนเปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราการผาทองคลอด 

ในป พ.ศ. 2558  สถานพยาบาลผาทองคลอด 246 ราย โดยพบวามีผูมาคลอดรวม 

482 ราย  คํานวณอัตราการผาทองคลอด ไดดังน้ี 
246 𝑥 100

482 = 51.04%  
 

หมายเหตุ  
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สถิติสาเหตุการตาย 
 
รหัสสถิติ 138 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Causes of Death 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติสาเหตุการตาย คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของโรคที่เปนสาเหตุการตายตน

กําเนิด (Underlying Cause of Death) ที่แพทยบันทึกไวในหนังสือรับรองการตาย 

สาเหตุการตายตนกําเนิด หมายถึง โรคหรือสาเหตุการบาดเจ็บที่เปนตนเหตุใหเกิด

โรคแทรกซอนอ่ืนๆตามมาจนทําใหเสียชีวิต ผูตาย 1 รายมีโรคที่เปนสาเหตุการตายได

โรคเดียวเทาน้ัน 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนผูเสียชีวิตของโรงพยาบาล 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของสาเหตุการตาย 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่สาเหตุการตาย 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

หามเลือก Cardiac Arrest, Respiratory Failure, Cardiorespiratory Failure มา

เปนสาเหตุการตาย 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนสาเหตุการตายที่พบบอยในผูปวยใน 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาล ในป 

พ.ศ. 2558 
1. Hypertensive Intracerebral Hemorrhage  513  ราย 

2. Chronic Obstructive Pulmonary Diseases 417  ราย 

3. Cholangiocarcinoma                 365  ราย 

4. Motorcycle Rider in Non-collision Accident 254  ราย 

5. Tuberculosis of  Lung                                       117  ราย 
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สถิติโรคอันเปนผลจากสาเหตุการตายตนกําเนิด 
 
รหัสสถิติ 139 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Antecedent Causes of Death 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติโรคอันเปนผลจากสาเหตุการตายตนกําเนิด คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของ

โรคที่มิใชสาเหตกุารตายตนกําเนิด (Underlying Cause of Death) แตเปนโรคที่เปน

ผลตามมาหรือโรคแทรกซอนที่เกิดจากสาเหตุการตายตนกําเนิด ผูตาย 1 รายมีโรคที่

เปนผลจากสาเหตุการตายตนกําเนิดไดหลายโรค 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนผูเสียชีวิตของโรงพยาบาล 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของสาเหตุการตาย 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่สาเหตุการตาย 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

หามเลือก Cardiac Arrest, Respiratory Arrest, Cardiorespiratory Failure มา

เปนโรคอันเปนผลจากสาเหตุการตายตนกําเนิด 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนโรคที่เปนผลจากสาเหตุการตายตนกําเนิดที่พบบอยในผูปวยใน 5 ลําดับแรก

ของสถานพยาบาล ในป พ.ศ. 2558 
1. Septicemia                                             513  ราย 

2. Bacterial Pneumonia                                            417  ราย 

3. Bedsore                                             365  ราย 

4. Congestive Heart Failure                                        254  ราย 

5. Adult Respiratory Distress Syndrome                   117  ราย 
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สถิติสาเหตุการตายของมารดา 
 
รหัสสถิติ 140 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Causes of Maternal Death 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติสาเหตุการตายของมารดา คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของโรคที่เปนสาเหตุ

การตายตนกําเนิด (Underlying Cause of Death)ที่แพทยบันทึกไวในหนังสือรับรอง

การตายของหญิงตั้งครรภหรือหลังส้ินสุดการตั้งครรภไมเกิน 42 วัน  

สาเหตุการตายตนกําเนิด หมายถึง โรคหรือสาเหตุการบาดเจ็บที่เปนตนเหตุใหเกิด

โรคแทรกซอนอ่ืนๆตามมาจนทําใหเสียชีวิต ผูตาย 1 รายมีโรคที่เปนสาเหตุการตายได

โรคเดียวเทาน้ัน 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนผูเสียชีวิตของโรงพยาบาล 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของสาเหตุการตาย 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่สาเหตุการตาย 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

หามเลือก Cardiac Arrest, Respiratory Failure, Cardiorespiratory Failure มา

เปนสาเหตุการตาย 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนสาเหตุการตายของมารดาที่พบบอย 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาล ในป พ.ศ. 
2558 
1. Eclampsia and Pre-eclampsia               13  ราย 

2. Postpartum Hemorrhage                               4  ราย 

3. Pureperal Sepsis                                    3  ราย 

4. Amniotic Fluid Embolism                              2  ราย 

5. Diabetic Ketoacidosis                                             1  ราย 
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สถิติสาเหตุการตายของทารก 
 
รหัสสถิติ 141 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Causes of Infant Death 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติสาเหตุการตายของทารก คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของโรคที่เปนสาเหตุการ

ตายตนกําเนิด (Underlying Cause of Death)ที่แพทยบันทึกไวในหนังสือรับรองการ

ตายของทารกที่อายุไมเกิน 365 วัน 

สาเหตุการตายตนกําเนิด หมายถึง โรคหรือสาเหตุการบาดเจ็บที่เปนตนเหตุใหเกิด

โรคแทรกซอนอ่ืนๆตามมาจนทําใหเสียชีวิต ผูตาย 1 รายมีโรคที่เปนสาเหตุการตายได

โรคเดียวเทาน้ัน 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนผูเสียชีวิตของโรงพยาบาล 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของสาเหตุการตาย 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่สาเหตุการตาย 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

หามเลือก Cardiac Arrest, Respiratory Failure, Cardiorespiratory Failure มา

เปนสาเหตุการตาย 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนสาเหตุการตายของทารกที่พบบอย 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาล ในป พ.ศ. 
2558 
1. Diarrhea                                                13  ราย 

2. Tetralogy of Fallot                                      4  ราย 

3. Imperforate Anus                                    3  ราย 

4. Biliary Atresia                                            2  ราย 

5. Malaria                                                                    1  ราย 
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สถิติสาเหตุการตายของทารกแรกเกิด 
 
รหัสสถิติ 142 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Causes of Neonatal Death 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ จํานวน/ความถี่ 

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย สถิติสาเหตุการตายของทารกแรกเกิด คือ  จํานวน และ/หรือความถี่ของโรคที่เปน

สาเหตุการตายตนกําเนิด (Underlying Cause of Death)ที่แพทยบันทึกไวในหนังสือ

รับรองการตายของทารกที่อายุไมเกิน 28 วัน 

สาเหตุการตายตนกําเนิด หมายถึง โรคหรือสาเหตุการบาดเจ็บที่เปนตนเหตุใหเกิด

โรคแทรกซอนอ่ืนๆตามมาจนทําใหเสียชีวิต ผูตาย 1 รายมีโรคที่เปนสาเหตุการตายได

โรคเดียวเทาน้ัน 

แหลงอางอิง WHO ICD-10  

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนผูเสียชีวิตของโรงพยาบาล 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวน และ/หรือความถี่ของสาเหตุการตาย 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง นับจํานวน และ/หรือความถี่สาเหตุการตาย 

ตัวหาร ไมมี 

หนวยนับ ราย/เปอรเซ็นต 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม แผนก 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค แผนก สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

หามเลือก Cardiac Arrest, Respiratory Failure, Cardiorespiratory Failure มา

เปนสาเหตุการตาย 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ จํานวนสาเหตุการตายของทารกแรกเกิดที่พบบอย 5 ลําดับแรกของสถานพยาบาล ใน

ป พ.ศ. 2558 
1. Prematurity                                            13  ราย 

2. Birth Asphyxia                                                    4  ราย 

3. Tetralogy of Fallot                                    3  ราย 

4. Sepsis of Newborn                                                  2  ราย 

5. Congenital Rubella                                                 1  ราย 
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อัตราตาย 
 
รหัสสถิติ 143 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Crude Death Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราตาย คํานวณไดจาก  จํานวนผูปวยที่เสียชีวิต ตอ จํานวนประชาชนในเขตพื้นที่

รับผิดชอบของสถานพยาบาล คิดเปนอัตราตอ 1,000 

แหลงอางอิง WHO Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) จํานวนประชาชนตนป และ กลางป จากสํานักทะเบียนราษฎร 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูเสียชีวิตหารดวย จํานวนประชาชนในเขตรับผิดชอบ ตามกลุมโรคหรือ

ลักษณะที่กําหนด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูเสียชีวิต (ตามโรคที่ตองการวิเคราะห) x 1000 

ตัวหาร จํานวนประชาชนในเขตรับผิดชอบ  

หนวยนับ อัตรา ตอ 1,000 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราตาย 

ในป พ.ศ. 2558  สถานพยาบาลมีผูเสียชีวิตรวม 456 ราย และมีประชาชนในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ 56,482 ราย  คํานวณอัตราตาย ไดดังน้ี 
456 𝑥 1000

56,482 = 8.07 ตอ 1,000 

 
หมายเหตุ  
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อัตราเกิดไรชีพ 
 
รหัสสถิติ 144 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Stillbirth Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราเกิดไรชีพ คํานวณไดจาก  สัดสวนจํานวนทารกที่เกิดไรชีพ ตอ จํานวนการเกิด

ทั้งหมด เปนอัตราสวนตอ 1,000 

ทารกท่ีเกิดไรชีพ หมายถึง ทารกที่คลอดออกมาแลวไมหายใจ ไมรวมทารกที่คลอด

ออกมาแลวหายใจแตเสียชีวิตในเวลาตอมา 

แหลงอางอิง WHO ICD-10 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนทารกเกิดไรชีพ 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนทารกเกิดไรชีพหารดวย จํานวนการเกิดทั้งหมด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนทารกเกิดไรชีพ x 1000 

ตัวหาร จํานวนการเกิดทั้งหมด 

หนวยนับ อัตรา ตอ 1,000 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราเกิดไรชีพ 

ในป พ.ศ. 2558  สถานพยาบาลมีทารกเกิดไรชีพรวม 4 ราย และมีการเกิดใน

โรงพยาบาลทั้งหมด 1,204 ราย  คํานวณอัตราการเกิดไรชีพ ไดดังน้ี 
4 𝑥 1000

1,024 = 3.91 ตอ 1,000 

 
หมายเหตุ  
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อัตราตายทารกปริกําเนิด 
 
รหัสสถิติ 145 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Perinatal Death Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราตายทารกปริกําเนิด คํานวณไดจาก  สัดสวนจํานวนทารกที่เกิดไรชีพและทารก

ปริกําเนิดที่เสียชีวิต ตอ จํานวนการเกิดทั้งหมด เปนอัตราสวนตอ 1,000 

ทารกท่ีเกิดไรชีพ หมายถึง ทารกที่คลอดออกมาแลวไมหายใจ  

ทารกปริกําเนิดท่ีเสียชีวิต หมายถึงทารกที่มีนํ้าหนักแรกคลอดตั้งแต 500 กรัมขึ้นไป 

ที่คลอดออกมาแลวหายใจแตเสียชีวิตกอนอายุเกิน 7 วัน 

แหลงอางอิง WHO ICD-10 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนทารกเสียชีวิต 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนทารกเกิดไรชีพและทารกปริกําเนิดที่เสียชีวิต หารดวย จํานวนการเกิดทั้งหมด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง (จํานวนทารกเกิดไรชีพ + ทารกปริกําเนิดที่เสียชีวิต) x 1000 

ตัวหาร จํานวนการเกิดทั้งหมด 

หนวยนับ อัตรา ตอ 1,000 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราตายทารกปริกําเนิด 

ในป พ.ศ. 2558  สถานพยาบาลมีทารกเกิดไรชีพรวม 4 ราย  มีทารกปริกําเนิดที่

เสียชีวิต 16 ราย และมีการเกิดในโรงพยาบาลทั้งหมด 1,204 ราย  คํานวณอัตราการ

ตายทารกปริกําเนิด ไดดังน้ี 
(4 + 16) 𝑥 1000

1,024 = 19.53 ตอ 1,000 

 
หมายเหตุ  
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อัตราตายทารกแรกเกิด 
 
รหัสสถิติ 146 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Neonatal Death Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราตายทารกแรกเกิด คํานวณไดจาก  สัดสวนจํานวนทารกแรกเกิดที่เสียชีวิต ตอ 

จํานวนการเกิดทั้งหมด คิดเปนอัตราสวนตอ 1,000 

ทารกแรกเกิดท่ีเสียชีวิต หมายถึงทารกที่มีนํ้าหนักแรกคลอดตั้งแต 500 กรัมขึ้นไป ที่

คลอดออกมาแลวหายใจแตเสียชีวิตกอนอายุเกิน 28 วัน 

แหลงอางอิง WHO ICD-10 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนทารกเสียชีวิต 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนทารกแรกเกิดที่เสียชีวิต หารดวย จํานวนการเกิดทั้งหมด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนทารกแรกเกิดที่เสียชีวิต x 1000 

ตัวหาร จํานวนการเกิดทั้งหมด 

หนวยนับ อัตรา ตอ 1,000 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราตายทารกแรกเกิด 

ในป พ.ศ. 2558  สถานพยาบาลมี มีทารกแรกเกิดที่เสียชีวิต 18 ราย และมีการเกิดใน

โรงพยาบาลทั้งหมด 1,204 ราย  คํานวณอัตราการตายทารกแรกเกิด ไดดังน้ี 
18 𝑥 1000

1,024 = 17.58 ตอ 1,000 

 
หมายเหตุ  
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อัตราตายทารก  
 
รหัสสถิติ 147 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Infant Death Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราตายทารก คํานวณไดจาก  สัดสวนจํานวนทารกที่เสียชีวิต ตอ จํานวนการเกิด

ทั้งหมด คิดเปนอัตราสวนตอ 1,000 

ทารกแรกท่ีเสียชีวิต หมายถึงทารกที่มีนํ้าหนักแรกคลอดตั้งแต 500 กรัมขึ้นไป ที่

คลอดออกมาแลวหายใจแตเสียชีวิตกอนอายุเกิน 365 วัน 

แหลงอางอิง WHO ICD-10 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนทารกเสียชีวิต 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนทารกที่เสียชีวิต หารดวย จํานวนการเกิดทั้งหมด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนทารกที่เสียชีวิต x 1000 

ตัวหาร จํานวนการเกิดทั้งหมด 

หนวยนับ อัตรา ตอ 1,000 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราตายทารก 

ในป พ.ศ. 2558  สถานพยาบาลมี มีทารกที่เสียชีวิต 12 ราย และมีการเกิดใน

โรงพยาบาลทั้งหมด 1,204 ราย  คํานวณอัตราการตายทารก ไดดังน้ี 
12 𝑥 1000

1,024 = 11.72ตอ 1,000 

 
หมายเหตุ  
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อัตราตายมารดา 
 
รหัสสถิติ 148 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Maternal Death Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราตายมารดา คํานวณไดจาก  สัดสวนจํานวนมารดาที่เสียชีวิต ตอ จํานวนการ

คลอดที่เด็กมีชีพทั้งหมด คิดเปนอัตราสวนตอ 10,000  

มารดาท่ีเสียชีวิต หมายถึงหญิงตั้งครรภหรือหญิงหลังคลอดที่เสียชีวิตในระหวาง

ตั้งครรภหรือส้ินสุดการตั้งครรภไมเกิน 42 วัน ไมรวมการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 

แหลงอางอิง WHO ICD-10 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนมารดาเสียชีวิต 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนมารดาที่เสียชีวิต หารดวย จํานวนการคลอดที่เด็กมีชีพทั้งหมด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนมารดาที่เสียชีวิต x 10,000 

ตัวหาร จํานวนการคลอดที่เด็กมีชีพทั้งหมด 

หนวยนับ อัตรา ตอ 10,000 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราตายมารดา 

ในป พ.ศ. 2558  สถานพยาบาลมี มีมารดาที่เสียชีวิต 2 ราย และมีการเกิดใน

โรงพยาบาลทั้งหมด 1,204 ราย  คํานวณอัตราการตายมารดา ไดดังน้ี 
2 𝑥 10,000

1,024 = 19.53 ตอ 10,000 

 
หมายเหตุ  
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อัตราตายหลังผาตัด 
 
รหัสสถิติ 149 

ช่ือสถิติ (ภาษาอังกฤษ) Post-Operative Death Rate 

ประเภทขอมูลท่ีนําเสนอ อัตรา  

กลุมสถิติ บริการของสถานพยาบาล 

ลักษณะสถิติ ผลลัพธ 

คําจํากัดความ นิยาม คําอธิบาย อัตราตายหลังผาตัด คํานวณไดจาก  สัดสวนจํานวนผูปวยที่เสียชีวิตหลังผาตัดภายใน

ชวงเวลาที่กําหนด ตอ จํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัด คิดเปนอัตราสวนตอ 1,000 

ชวงเวลาที่กําหนด อาจเปน 14, 28, 30, 90 วัน ถึง 1 ป ตามลักษณะโรคและการ

ผาตัด 

แหลงอางอิง OECD Health Statistics 2015 

แหลงขอมูลหลัก ระบบขอมูลของสถานพยาบาล 

แหลงขอมูลอื่น (ถามี) ทะเบียนผูเสียชีวิตหลังการผาตัด 

วิธีวัด หรือ สูตรท่ีใชคํานวณ จํานวนผูปวยที่เสียชีวิตหลังผาตัด หารดวย จํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัด 

ขอมูลท่ีใชคํานวณ ตัวต้ัง จํานวนผูปวยที่เสียชีวิตหลังผาตัด x 1,000 

ตัวหาร จํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัด 

หนวยนับ อัตรา ตอ 1,000 

ความถี่ในการรวบรวม รายวัน 

ความถี่ในการรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายป 

ตัวแปรท่ีใชจัดกลุม โรค กลุมโรค 

การจําแนกยอยในสถานพยาบาล จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตดั  

การจําแนกยอยระดับจังหวัด จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด สถานพยาบาล 

การจําแนกยอยระดับเขต จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด สถานพยาบาล จังหวัด 

การจําแนกยอยระดับกระทรวง จําแนกตามโรค กลุมโรค การผาตัด สถานพยาบาล จังหวัด เขต 

ขอควรระวังในการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูล 

 

วันเดือนปท่ีปรับปรุงลาสุด 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ตัวอยางการคํานวณ การคํานวณอัตราตายหลังผาตัด 

ในป พ.ศ. 2558  สถานพยาบาลมี มีผูปวยที่เสียชีวิตหลังการผาตัดหัวใจ 12 ราย และ

มีการผาตัดหัวใจในโรงพยาบาลทั้งหมด 875 ราย  คํานวณอัตราการตายมารดา ได

ดังน้ี 
12 𝑥 1,000

875 = 13.71 ตอ 1,000 
 

หมายเหตุ  
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