ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ Governance Excellence (การบริหารจัดการเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) .
หัวขอ การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
จังหวัด....................................... เขตบริการสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพ
1.1 คุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย
คุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ขอมูลสาเหตุการตายที่ไมทราบสาเหตุ (Ill-define) ของจังหวัดไมเกินรอยละ 25 ของการตายทั้งหมด
ขอมูลสาเหตุการตายที่ไมทราบสาเหตุ หมายถึง การเขียนรูปแบบการตายเปนสาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไมชัดแจง เชน หัวใจลมเหลว
หายใจลมเหลว ชรา ฯลฯ
ประกอบดวย รหัสโรคดังตอไปนี้
- symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99)
- injuries undetermined whether intentional or unintentional (ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2)
- ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97)
- ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9)
หมายเหตุ : สาเหตุการตาย อางอิงจากฐานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย ซึ่งใชขอมูลการตายตามสถานที่ตายเปนตัวชี้วัด
โดย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร จะรายงานสถานการณขอมูล Ill-define เปนรายเดือนใหจังหวัดผานทาง FTP
1.2 คุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ
คุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ หมายถึง คุณภาพขอมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค มีความถูกตองครบถวน ไมนอยกวารอยละ 75
หมายเหตุ : สามารถดาวนโหลดคูมือแนวทางมาตรฐานการเก็บรวบรวมและการบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 และแบบฟอรมรายงานหนวยบริการ
ที่ผานเกณฑสุขภาพขอมูลผูปวยนอก/ผูปวยใน ไดที่เว็บไซต www.thcc.or.th

2. ขอมูลแสดงผลการดําเนินงานหรือการบรรลุเปาหมาย (ขอมูลเชิงปริมาณ/ขอมูลเชิงคุณภาพ)
2.1 คุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย
หมายเหตุ

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1 (รอบ 3 เดือน: 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560)
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลว

ยังไมไดดําเนินการ

1. จังหวัดมีการจัดอบรมการบันทึกสาเหตุการตายใหแพทยใชทุน
จบใหม
2. จังหวัดมีการจัดอบรมฟนฟูการบันทึกสาเหตุการตายใหกับ
แพทยที่ทํางานอยูเดิมในโรงพยาบาล
3. จังหวัดมีการจัดอบรมฟนฟูการบันทึกสาเหตุการตายสําหรับ
นายทะเบียนในกรณีตายนอกสถานพยาบาล
4. การดําเนินการอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี)...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2 คุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ
โดยใชกลไกคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ ทีมคุณภาพระดับจังหวัด และทีมคุณภาพระดับอําเภอ
2.2.1 หนวยบริการคุณภาพขอมูลผูปวยนอก (คิดเปนรอยละ) ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...............................................
ไตรมาส 1 (รอบ 3 เดือน: 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560)
ชื่อหนวยบริการ
เกณฑคุณภาพขอมูล OPD (คะแนน)
รอยละ
เวลา
CC
ประวัติการ ตรวจรางกาย
คําวินิจฉัย
การรักษา
คะแนนเต็ม คะแนน
เจ็บปวย
ที่ได

หมายเหตุ : รายละเอียดการสุมตัวอยาง และเกณฑการใหคะแนน มีอยูในคูมือแนวทางมาตรฐานการเก็บรวบรวมและการบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต www.thcc.or.th

คะแนน
คุณภาพการ
ใหรหัสโรค
(รอยละ)

ชื่อหนวยบริการ

2.2.2 หนวยบริการคุณภาพขอมูลผูปวยใน (คิดเปนรอยละ) ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...............................................
ไตรมาส 1 (รอบ 3 เดือน: 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560)
เกณฑคุณภาพขอมูล IPD (คะแนน)
รอยละ
เวลา DS1 DS2 Hx PE Progress OP
OB Nurse คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได

คะแนนคุณภาพการ
ใหรหัสโรค (รอยละ)

* DS1 = Discharge Summary สวนของแพทย, DS2 = Discharge Summary สวนอื่น, Hx = บันทึก ประวัติ, PE = บันทึกการตรวจรางกาย, Progress = Progress Note,
Op = บันทึกการผาตัด, OB = บันทึก การคลอด, Nurse = Nurses’ Note
รายละเอียดการสุมตัวอยาง และเกณฑการใหคะแนน มีอยูในคูมือแนวทางมาตรฐานการเก็บรวบรวมและการบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต www.thcc.or.th

3. แสดงขอมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห /สังเคราะห ขอมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ)
3.1 ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย (กรณีที่ไมบรรลุเปาหมาย) และขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ

3.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
.................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผูรายงาน.......................................................................................
ตําแหนง.........................................................................................
วัน/เดือน/ป...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

