
 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะท่ี 4 : การบริหารจัดการ Governance Excellence (การบริหารจัดการเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)     . 
หัวขอ  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ                                        

จังหวัด.......................................  เขตบริการสุขภาพท่ี.................  ตรวจราชการวันท่ี........................................... 

1. ประเด็นการตรวจราชการ      รอยละของจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพ 

1.1 คุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย 

     คุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ขอมูลสาเหตุการตายท่ีไมทราบสาเหตุ (Ill-define) ของจังหวัดไมเกินรอยละ 25 ของการตายท้ังหมด 
       ขอมูลสาเหตุการตายท่ีไมทราบสาเหตุ 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 ซ่ึงใชขอมูลการตายตามสถานท่ีตายเปนตัวชี้วัด 

      โดย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร จะรายงานสถานการณขอมูล Ill-define เปนรายเดือนใหจังหวัดผานทาง FTP 

  
1.2 คุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ 

     คุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ หมายถึง คุณภาพขอมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค มีความถูกตองครบถวน ไมนอยกวารอยละ 75 
 

             หมายเหต ุ: สามารถดาวนโหลดคูมือแนวทางมาตรฐานการเก็บรวบรวมและการบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 และแบบฟอรมรายงานหนวยบริการ 

ท่ีผานเกณฑสุขภาพขอมูลผูปวยนอก/ผูปวยใน ไดท่ีเว็บไซต www.thcc.or.th 

 

ตก. 1 



2. ขอมูลแสดงผลการดําเนินงานหรือการบรรลุเปาหมาย (ขอมูลเชิงปริมาณ/ขอมูลเชิงคุณภาพ) 

2.1 คุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย 

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน 

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

หมายเหตุ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ 

1. จังหวัดมีการจัดอบรมการบันทึกสาเหตุการตายใหแพทยใชทุน

จบใหม               

   

2. จังหวัดมีการจัดอบรมฟนฟูการบันทึกสาเหตุการตายใหกับ

แพทยท่ีทํางานอยูเดิมในโรงพยาบาล 

   

3. จังหวัดมีการจัดอบรมฟนฟูการบันทึกสาเหตุการตายสําหรับ

นายทะเบียนในกรณีตายนอกสถานพยาบาล 

   

           

          4. การดําเนินการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ (ถามี)............................................................................................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 



  2.2 คุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ 

   โดยใชกลไกคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ ทีมคุณภาพระดับจังหวัด และทีมคุณภาพระดับอําเภอ 

2.2.1 หนวยบริการคุณภาพขอมูลผูปวยนอก (คิดเปนรอยละ) ของสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด............................................... 

ไตรมาส 1 (รอบ 3 เดือน: 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560) 

ช่ือหนวยบริการ เกณฑคุณภาพขอมูล OPD (คะแนน) รอยละ คะแนน

คุณภาพการ

ใหรหัสโรค 

(รอยละ) 

เวลา CC ประวัติการ

เจ็บปวย 

ตรวจรางกาย คําวินิจฉัย การรักษา คะแนนเต็ม คะแนน 

ท่ีได 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

หมายเหตุ : รายละเอียดการสุมตัวอยาง และเกณฑการใหคะแนน มีอยูในคูมือแนวทางมาตรฐานการเก็บรวบรวมและการบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559  

           สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต www.thcc.or.th 



 
2.2.2 หนวยบริการคุณภาพขอมูลผูปวยใน (คิดเปนรอยละ) ของสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด............................................... 

ไตรมาส 1 (รอบ 3 เดือน: 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560) 

ช่ือหนวยบริการ เกณฑคุณภาพขอมูล IPD (คะแนน) รอยละ คะแนนคุณภาพการ

ใหรหัสโรค (รอยละ) เวลา DS1 DS2 Hx PE Progress OP OB Nurse คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

* DS1 = Discharge Summary สวนของแพทย, DS2 = Discharge Summary สวนอ่ืน, Hx = บันทึก ประวัติ, PE = บันทึกการตรวจรางกาย, Progress = Progress Note,  

  Op = บันทึกการผาตัด, OB = บันทึก การคลอด, Nurse = Nurses’ Note 

รายละเอียดการสุมตัวอยาง และเกณฑการใหคะแนน มีอยูในคูมือแนวทางมาตรฐานการเก็บรวบรวมและการบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559  

         สามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซต www.thcc.or.th 



3. แสดงขอมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห /สังเคราะห ขอมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ) 

3.1 ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานสําเร็จ  

                       ..............................................................................................................................................................................................................................................................  

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    3.2 ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย (กรณีท่ีไมบรรลุเปาหมาย)  และขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ  

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

  

  

  

  
 

 

3.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

................................................................................................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

             ผูรายงาน....................................................................................... 

             ตําแหนง......................................................................................... 

             วัน/เดือน/ป................................................................................... 

             โทร..................................... e-mail………………………………………… 


