แนวทางการดําเนินงานระบบฐานขอมูล 43 แฟม จังหวัดศรีสะเกษ
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เรื่อง
1. แนวทางการสงขอมูล 43 แฟม เขาระบบ HDC on cloud
2. แนวทางการสงขอมูล 43 แฟม เขาเว็บไซต สปสช.
3. แนวทางการตรวจสอบคุณภาพขอมูล 43 แฟม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
4. แนวทางแกไขขอมูลในระบบฐานขอมูล 43 แฟม (HDC) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
- การปรับปรุง/ แกไข ฐานขอมูลประชากร (แฟม person)
- การแกไขขอมูลบริการผูปวยนอกหรือการคัดกรอง ที่เสียชีวิตกอนวันรับบริการ
/หรือบริการที่ผิดพลาด
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แนวทางการสงขอมูล 43 แฟม เขาระบบ HDC on cloud
จังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ 2560
***************
ที่มา
1 สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สตป.) ไดแจงแนวทางการตรวจราชการ
ปงบประมาณ 2560 ผานระบบ Video conference เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 วาจะมีการใชขอมูลในการ
ตรวจราชการจากระบบ HDC จํานวน 9 ตัวชี้วัด โดยไดกําหนดแนวทางการใชขอมูล ดังนี้
- ประมวลผลขอมูลทุกเดือน โดยตัดขอมูลเพื่อประมวลผล ทุกวันสิ้นเดือน
- ประมวลผลขอมูล ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อตรวจสอบ
- ภายในวันที่ 10 จะแจงผลงาน ใหเขตทราบ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ใหครบถวน
- หนวยบริการ สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานในระบบ HDC และดําเนินการสงขอมูลเพิ่มเติม หรือ
ปรับปรุงแกไข ขอมูล ใหถูกตอง ครบถวน ภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือน จากนั้น สตป. จะดึงขอมูลเพื่อเสนอ
ผูบริหาร ในที่ประชุม สป. / สตร. เผยแพรทาง website และใชประกอบการตรวจราชการ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ ป 2560 ที่ใชขอมูลจากระบบ HDC

2. เขตสุขภาพที่ 10 โดย CIO ไดกําหนดแนวทางการสงขอมูล 43 แฟมของทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
โดยตัดยอดขอมูล ณ วันที่ 25 ของทุกเดือน และรายงานผลการสงขอมูลใหผูบริหาร ภายในสิ้นเดือน
ดังนั้น เพื่อใหการสงขอมูล และการติดตามผลการสงขอมูล 43 แฟม ของหนวยบริการ เปนไปตามแนวทาง
ที่กระทรวงฯ และเขตสุขภาพกําหนด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอแจงแนวทางการสงขอมูล และ
การรายงานผลการสงขอมูล 43 แฟม ปงบประมาณ 2560 ดังนี้
แนวทางการบันทึกและสงขอมูล 43 แฟม
- หนวยบริการทุกแหง ตองบันทึกขอมูลการบริการผูปวย หรือบริการสรางเสริมสุขภาพ ให ถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน
- หนวยบริการ ตองประมวลผลและสงขอมูล 43 แฟม ของเดือนปจจุบันที่ใหบริการ เขาระบบ
HDC ON CLOUD อยางนอย สัปดาหละ 1 ครั้ง และตองสงขอมูลทั้งหมดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
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- การสงขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลที่ปรับปรุงแกไข ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน สัปดาหที่ 3 ของเดือน
ถัดไป
- กรณีขอมูลผูปวยใน ควรเรงรัดผูเกี่ยวของ complete chart และบันทึกขอมูลทันที เมื่อจําหนายผูปวย
และควรประมวลขอมูลสงเปนระยะๆ ทั้งนี้ตองไมเกิน วันที่ 30 ของเดือนถัดไป
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
- ทุกวันที่ 3 ,10 ,15 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประมวลผล และรายงานผลการสงขอมูลบริการของ
เดือนที่ผานมา แจงผูเกี่ยวของ ในกลุม facebook H.I.M.Pro : ผูดูแลระบบขอมูล รพท./รพช. Ict_sisaket :
ผูดูแลระบบขอมูล สสอ./ รพ.สต. และในกลุม line ผูบริหาร สสจ.ศก
- ทุกวันที่ 20 , 25 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประมวลผล และรายงานผลการสงขอมูลบริการของ
เดือนปจจุบัน แจงผูเกี่ยวของ ในกลุม facebook H.I.M.Pro : ผูดูแลระบบขอมูล รพท./รพช. Ict_sisaket :
ผูดูแลระบบขอมูล สสอ./ รพ.สต. และในกลุม line ผูบริหาร สสจ.ศก
- ทุกวันที่ 25 ประมวลผลขอมูลเดือนที่ผานมา และเดือนปจจุบัน เพื่อนําเสนอผูบริหารรับทราบ
ในที่ประชุม คปสจ.
หมายเหตุ
1. ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบสถานการสงขอมูล หรือผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ไดในระบบ HDC
URL: http://ssk.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php
2. ตรวจสอบผลการงานในระบบ HDC กระทรวงฯ ที่ URL: http://hdcservice.moph.go.th/hdc/
3. ระบบ HDC สสจ.ศรีสะเกษจะประมวลผลขอมูลเพื่อสง HDC กระทรวงฯ เวลา 16.30 น. โดยใชเวลา
ประมวลผลประมาณ 15 ชั่วโมง ดังนั้นรายงานผลการดําเนินงานจะเปลี่ยนแปลงในวันถัดไป หากสงขอมูลหลัง
16.30 น. รายงานผลการดําเนินงานจะเปลี่ยนแปลง ถัดไปอีก 1 วัน ( เชนสงขอมูล 17.00 น. วันที่ 2 ธค.59 ระบบ
จะประมวลขอมูลดังกลาวเปนระบบรายงานวันที่ 3 ธค.59 เวลา 16.00 น. รายงานขอมูลที่สงจะเปลี่ยนแปลง
วันที่ 4 ธค. 59 )
ตัวอยางการสง / การประมวลผล / การรายงานผลในระบบ HDC
วัน เดือน ป : เวลาที่สง 43 แฟม วัน เดือน ป : เวลาที่ประมวลผลใน วัน เดือน ป : ประมาณการเวลาที่
จากหนวยบริการ
ระบบ HDC
แสดงผลรายงานในระบบ HDC
วันที่ 2 ธค.59
วันที่ 2 ธค.59
วันที่ 3 ธค.59
สงขอมูล กอนเวลา 16.30 น
เริ่มประมวลผลเวลา 16.30 น
ประมวลผลแลวเสร็จและแสดง
รายงาน ประมาณ 08.00 น
วันที่ 2 ธค.59
วันที่ 3 ธค.59
วันที่ 4 ธค.59
สงขอมูล หลังเวลา 16.30 น
เริ่มประมวลผลเวลา 16.30 น
ประมวลผลแลวเสร็จและแสดง
รายงาน ประมาณ 08.00 น
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แนวทางการสงขอมูล 43 แฟม เขาเว็บไซต สปสช.
ปงบประมาณ 2560
***********************
ประกาศการรับขอมูล สปสช. 14 พฤศจิกายน 2559
เปดรับขอมูลบริการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปนตนมา โดยรับตามรูปแบบโครงสรางมาตรฐานขอมูล
ดานสุขภาพ Version 2.1 ตามประกาศ สธ. (สามารถสงขอมูลไดตั้งแต วันที่ 7 พ.ย.2559 เปนตนมา) และ แฟม
ใหม 2 แฟม ไดแก แฟม DATA_CORRECT และPOLICY
1.ระบบสามารถรับรูปแบบแฟมใหม ดังนี้
- สามารถสงไฟลในรูปแบบ text ไฟล DATA_CORRECT.txt หรือ POLICY.txt ที่สงเขามาใน zip ไฟล
- แฟม DATA_CORRECT.txt หรือ POLICY.txt อาจจะมีหรือไมมีในไฟล zip ได ขึ้นอยูกับการปรับ
โปรแกรมในการสงออกของหนวยบริการ ทั้งนี้ ระบบสามารถรองรับขอมูลที่เพิ่มเติมนี้ได
- ในกรณีที่ไดปรับเพิ่ม 2 แฟมขางตนแลว ใหยึดตามรูปแบบ โครงสรางการจัดเก็บ และรูปแบบขอมูล ตาม
ประกาศ สธ. www.thcc.or.th
- การสงแฟม DATA_CORRECT ทาง สปสช. จะรับและนํามาตรวจสอบกอนทุกครั้ง ดังนั้นการแกไขหรือ
ลบขอมูลใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
- การรายงานผลจะแบงตามหมวดประเภท ดังนี้
แฟมแกไขขอมูล แฟม DATA_CORRECT
แฟมเก็บตามนโยบาย แฟม POLICY
2. การสงแฟมสะสม ใหสํารวจใหมตามแนวปฏิบัติของทาง สธ.
- สามารถสงทั้งหมดได ในครั้งเดียว และสงสวนที่เพิ่มเติมในเดือนถัดไป ยกเวนแฟม PERSON ตองสงมา
พรอมแฟมบริการ ทุกครั้ง
- PRENATAL ,CHRONIC ,DRUGALLERGY ,DISABILITY ตองสงพรอมแฟม PERSON ทุกครั้ง
- ขอมูล 2 แฟม ไมตองสง PERSON มาดวยกันได แกไดแฟม
VILLAGE : ขอมูลทั่วไปและขอมูลที่เกี่ยวของกับสุขภาพของชุมชนที่อยูในเขตรับผิดชอบ
PROVIDER : ขอมูลผูใหบริการของสถานพยาบาล
- แฟม ADDRESS, DEATH, CARD, HOME, WOMEN,APPONTMENT ระบบ ฯ จะรับไว แตไมจัดเก็บ
และประมวลผล
3. ขอมูลที่รับอยูในปงบประมาณ 2560 คือ ขอมูลบริการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปนตนมา
สวนขอมูลบริการกอนหนาวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ระบบสามารถรับไดแตจะแจงเตือน
การสงขอมูล 43 แฟม เขาเว็บไซต สปสช. http://op.nhso.go.th/op
เพื่อการสงขอมูล OP PP Individual ป 2560 ของหนวยบริการให สปสช. มีความครบถวน ทันเวลาตาม
กําหนด จึงขอใหผูเกี่ยวของ ดําเนินการสงขอมูล ตามแนวทาง ที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษกําหนด
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ตารางกําหนดสงขอมูล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ขอมูลบริการ (เดือน)
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

กําหนดสงทันเวลาภายใน
30 พฤศจิกายน 2559
31 ธันวาคม 2559
31 มกราคม 2560
28 กุมภาพันธ 2560
31มีนาคม 2560
30 เมษายน 2560
31 พฤษภาคม 2560
30 มิถุนายน 2560
31 กรกฎาคม 2560
31 สิงหาคม 2560
30 กันยายน 2560
31 ตุลาคม 2560

กําหนดสิ้นสุดการรับขอมูล
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560

-โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. พรานเหนือ (cup split) สงขอมูลดวยตนเอง
-รพ.สต. ทุกแหง ยกเวน รพ.สต. พรานเหนือ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษจะอําเภอการสง
ให โดยจะดําเนินการตัดขอมูลเพื่อสง สปสช. ดังนี้
ที่
ขอมูลบริการ (เดือน)
ตัดขอมูล
1
ตุลาคม 2559
29 พฤศจิกายน 2559
2
พฤศจิกายน 2559
29 ธันวาคม 2559
3
ธันวาคม 2559
29 มกราคม 2560
4
มกราคม 2560
26 กุมภาพันธ 2560
5
กุมภาพันธ 2560
29 มีนาคม 2560
6
มีนาคม 2560
29 เมษายน 2560
7
เมษายน 2560
29 พฤษภาคม 2560
8
พฤษภาคม 2560
29 มิถุนายน 2560
9
มิถุนายน 2560
29 กรกฎาคม 2560
10
กรกฎาคม 2560
29 สิงหาคม 2560
11
สิงหาคม 2560
29 กันยายน 2560
12
กันยายน 2560
29 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ : หนวยบริการสามารถตรวจสอบรายงานผลการสงและนําเขาขอมูลได ที่
http://op.nhso.go.th/op
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แนวทางการตรวจสอบคุณภาพขอมูล 43 แฟม ปงบประมาณ 2560 จังหวัดศรีสะเกษ
**********************
ปงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหเปนปแหงการพัฒนาคุณภาพขอมูล 43 แฟม เพื่อให
ขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเชื่อถือได สามารถนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการระบบบริการ
สาธารณสุขทั้งในระดับกระทรวง ระดับเขต และระดับจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพขอมูล 43 แฟม ดังนี้
1. ดานความทันเวลา
หนวยบริการทุกแหงตองสงขอมูล 43 แฟม เขาระบบ HDC ON CLOUD ใหทันเวลาตามแนว
ทางการสงขอมูล 43 แฟม จังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ 2560 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2. ความครบถวน
หนวยบริการทุกแหงตองบันทึกขอมูลใหบริการผูปวย การใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
ที่เกิดขึ้นในหนวยบริการหรือนอกหนวยบริการในระบบโปรแกรมจัดเก็บขอมูล(HIS) ใหครบถวน และสงขอมูลการ
บริการฯ เขาระบบ HDC ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อยางครบถวน โดยในปงบประมาณ 2560
จะติดตามความครบถวน จากแฟมขอมูลการคลอดในหนวยบริการ ( Labor) และแฟมการบริการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค ( EPI ) ดังนี้
2.1 การประเมินความครบถวน จากแฟมขอมูลการคลอดในหนวยบริการ ( Labor) เนื่องจากที่
ผานมาในปงบประมาณที่ผานมา เมื่อเปรียบเทียบแฟม labor กับรายงานขอมูลรับรองการเกิด online พบวา
ขอมูลแฟม labor ในระบบ HDC นอยกวา ขอมูลในระบบรับรองการเกิด online มากกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีผล
ทําใหการประมวลผลรายงานที่เกี่ยวของมีความผิดพลาด ไมสามารถนํามาใชงานได ในการตรวจสอบขอมูลความ
ครบถวนแฟม Labor ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปรียบเทียบขอมูลแฟม labor ของหนวยบริการที่ทําคลอด
(ไมนับขอมูลแฟม labor ที่เปนการบันทึกความครอบคลุม ) ในระบบ HDC กับแฟมขอมูลรายงานรับรองการเกิด
Online ที่ไดรับจาก สปสช. ทุกเดือน และแสดงผลในระบบ Cockpit มีเปาหมายในการดําเนินการแฟม labor
กับรายงานรับรองการเกิด online ครบถวนทุก record
2.2 การประเมินความครบถวนแฟมบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) โดยประเมินจากความ
ครอบคลุมการไดรับวัคซีนของเด็ก 0-5 ป จํานวน 12 รายการ ดังนี้
- วัคซีนพื้นฐานในเด็กอายุครบ 1 ป ไดแกวัคซีน BCG , HVB1, DTP-HB3, OPV3 , MMR1
- วัคซีนพื้นฐานในเด็กอายุครบ 2 ป ไดแกวัคซีน DTP4 , OPV4, JE1
-วัคซีนพื้นฐานในเด็กอายุครบ 3 ป ไดแกวัคซีน JE2 , MMR2
-วัคซีนพื้นฐานในเด็กอายุครบ 5 ป ไดแกวัคซีน DTP5 , OPV5
การประเมินจะประมวลขอมูลทุกวันในระบบ HDC โดยมีเปาหมายครอบคลุมตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป
ทุกชนิดวัคซีนของเด็กที่อายุครบตามกําหนดในแตละไตรมาศ
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน http://ssk.hdc.moph.go.th/hdc/
3. ความถูกตองของขอมูล
จากการตรวจสอบขอมูลพบวาขอมูล 43 แฟม มีความผิดพลาดซึ่งเกิดจากการบันทึกขอมูล ไมครบทุก
รายการ หรือบันทึกขอมูลไมถูกตองตามขอกําหนด ซึ่งสงผลใหการประมวลผลขอมูลผิดพลาด กระทรวง
สาธารณสุขไดเริ่มตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยมุงเนนไปที่แฟมขอมูลบุคคล (Person) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ
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ระบบการประมวลผลทุกรายงาน ขอมูลการบริการและคุณภาพการใหรหัสโรค ดังนั้น ในปงบประมาณ 2560
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงกําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบขอมูล ดังนี้

3.1 การตรวจสอบความถูกตองแฟม Person
3.1.1 การตรวจสอบดานโครงสรางแฟมขอมูล โดยใชระบบรายงานการตรวจสอบขอมูลในระบบ
HDC โดยจะประมวลผลขอมูลทุกสัปดาห ซึ่งระบบจะโครงสอบโครงสรางขอมูลทุกรายการตามที่กระทรวงฯ
กําหนด
3.1.2 การตรวจสอบเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เนื่องจากเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13
หลัก เปนคียหลักในการเชื่อมโยงขอมูลบริการของบุคคลระหวางหนวยบริการ หากมีความผิดพลาด จะไมสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลได ทําใหการตรวจสอบรายงานการบริการที่เกี่ยวของ หรือประวัติผูปวย ที่ไปรับบริการในหนวย
บริการอื่นไมสามารถทําได
การตรวจสอบขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประมวลผลเพื่อตรวจสอบขอมูลเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน กับ ระบบตรวจสอบสิทธิบัตร ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ ทุกเดือน และรายงานผลใน
ระบบรายงานตรวจสอบขอมูลแฟม person ที่ http://203.157.165.111 โดยมีเปาหมายในการดังนี้
- ขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่เปนคนไทย ( nation=099typearea 1,2,3,4 ) ที่มีการ
ปรับปรุงขอมูลตั้งแต 1 ตุลาคม 2555 หรือผูที่มีประวัติการรับบริการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2555
3.1.3 ความซ้ําซอนของประชาชนในเขตรับผิดชอบหนวยบริการ ( type area 1,3 ) เนื่องจาก
ปจจุบันหนวยบริการยังกําหนดสถานะประชาชนในเขตรับผิดชอบไมถูกตอง หรือไมมีการปรับปรุง ใหถูกตองตาม
ความเปนจริง ทําใหเกิดความซอนของขอมูลระหวางหนวยบริการ มีความผิดพลาดในการกําหนดเปาหมายในการ
ดําเนินงาน
การตรวจสอบขอมูล ที่ http://203.157.165.111
3.1.4 การตรวจสอบสถานะ เพศสมณะ , พระภิกษุ เนื่องจากกระทรวงฯ มีการจัดเก็บขอมูลการ
บริการรักษาพยาบาล และสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในพระภิกษุ แตสภานะบุคคลในระบบ HDC ที่ระบุ
บุคคลที่เปนสมณะ , พระภิกษุ ยังมีความผิดพลาด ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบ เพื่อเรงรัดใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
ดําเนินการแกไข ใหถูกตอง เพื่อใหสามารถประมวลผลขอมูลการใหบริการ สมณะ , พระภิกษุ ไดอยางถูกตอง
-เปาหมาย ตองไมมีขอมูลที่ผิดเงื่อน ตามที่กําหนด
-เงื่อนไขในการประมวลผล
การระบุสถานะ เปน สมณะ ,พระภิกษุ ที่ถูกตอง คํานําหนาชื่อ (prename) ตองเปนรหัส 800862 , 865-959 และ เพศเปน ชาย (sex=1) และ สถานะสมรส เปน พระภิกษุ ,นักบวช (mstatus=6)
- การตรวจสอบขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประมวลผลขอมูล ขึ้นในระบบดาวนโหลด
ขอมูลจากกลุมงาน เว็บไซต สสจ.ศรีสะเกษ เดือนละ 1 ครั้ง และแจงผูเกี่ยวของใน facebook กลุม H.I.M. Pro
และกลุม ICT_SISAKET
3.2 การตรวจสอบความถูกตองแฟมขอมูลการคัดกรอง NCDSCREEN
เนื่องจากกระทรวงฯ จะใชขอมูลในแฟม NCDSCREEN ในการประเมินภาวะเสี่ยงตางๆ รวมถึงการ
ประเมินคา BMI ของประชาชนชาวไทย โดยใชขอมูลสวนสูง และน้ําหนัก จากการคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน
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ความดันโลหิตสูง ในแฟม NCDSCREEN ในการประมวลผล จากการประเมินผลความสมบูรณของแฟม
NCDSCREEN ป 2559 พบวา ขอมูลความสูง และน้ําหนักไมสามารถประมวลผลได รอยละ 3 ของขอมูลทั้งหมด
ซึ่งสูงเปนอันดับที่ 10 ของประเทศ
- เปาหมาย ไมมีขอ มูลที่ผิดเงื่อนไขที่กําหนด
- เงื่อนไขในการประมวลผล ขอมูลความสูงตองไมเปนคาวาง อยู ระหวาง 50 - 200 เซนติเมตร
และ น้ําหนัก อยูระหวาง 10 -300 กิโลกรัม
- การตรวจสอบขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประมวลผลขอมูล ขึ้นในระบบดาวนโหลด
ขอมูลจากกลุมงาน เว็บไซต สสจ.ศรีสะเกษ เดือนละ 1 ครั้ง และแจงผูเกี่ยวของใน facebook กลุม H.I.M. Pro
และกลุม ICT_SISAKET
3.3 การตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพการใหรหัสโรค
กระทรวงไดกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพการใหรหัสโรคของหนวยบริการ เพื่อใหสามารถนําขอมูลรหัส
โรคไปใชประโยชน เพื่อทราบสถานการณ หรือการพัฒนาคุณภาพการบริการ ไดอยางถูกตอง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงกําหนดแนวทางการตรวจคุณภาพขอมูลการใหรหัสโรค ดังนี้
3.3.1 การตรวจสอบคุณภาพการใหรหัสโรค ที่สามารถตรวจสอบดวยระบบคอมพิวเตอร โดย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประมวลผลขอมูลการใหรหัสโรคทุกเดือน และจัดทําเปนรายงานเพื่อทราบ
สถานการณ
- เปาหมาย ขอมูลการใหรหัสโรค หนวยบริการตองผานเกณฑ รอยละ 95
- เงื่อนไขในการประมวลผล
error A : คือการใหรหัสโรคที่ เปนรหัสที่ใหไดเฉพาะเพศชาย หรือเพศหญิง เทานั้น
A1. รหัส ICD ที่ใชไดกับผูปวย ชาย เทานั้น ไดแกรหัส B26.0, C60-C63, D07.4-D07.6,
D17.6, D29.-, D40.-, E29.-, E89.5, F52.4, I86.1, L29.1, N40-N51, Q53-Q55, R86, S31.2-S31.3, Z12.5
A2. รหัส ICD ที่ใชไดกับผูปวย หญิง เทานั้น ไดแกรหัส A34, B37.3, C51-C58, C79.6,
D06.-, D07.0-D07.3, D25-D28, D39.-, E28.-, E89.4, F52.5, F53.-, I86.3, L29.2, L70.5, M80.0-M80.1,
M81.0-M81.1, M83.0, N70-N98, N99.2-N99.3, O00-O99, P54.6, Q50-Q52, R87, S31.4, S37.4-S37.6,
T19.2-T19.3, T83.3, Y76.-, Z01.4, Z12.4, Z30.1, Z30.3, Z30.5, Z31.1, Z31.2, Z32-Z36, Z39.-, Z43.7,
Z87.5, Z97.5
error B : เปนการตรวจสอบตามกฎการใชรหัส ICD ตามแนวทางการบันทึกขอมูลบริการ คํา
วินิจฉัยโรคและการใหรหัส ICD-10-TM for PCU vol.3 [3] ใชตรวจสอบการใหรหัสผูปวย ดังรายละเอียดตอไปนี้
กฎ
B1 : การใหรหัสผูที่มารับบริการ
บําบัดรักษาความเจ็บปวยเปน ผูปวย
นอก จะตองไมมีรหัส Z เปนรหัสโรค
อื่นๆรวม ยกเวน Z12.0-Z12.9 และ
Z13.0-Z13.9
B2 : หามใชรหัส V,W,X,Y เปนรหัส
โรคหลัก

รายละเอียดการตรวจสอบและรายงานผล
ตรวจสอบผูปวยนอกทุกรายที่มีรหัสโรคหลักอยูในหมวด A-T จะตอง
ไมมีการใชรหัส Z รวมดวยในการมารับบริการครั้งนี้ ยกเวน Z12.0Z12.9 และ Z13.0 – Z13.9 ที่ไมเปนการคัดกรองระบบเดียวกับโรค
หลัก
รายงานผลการตรวจสอบเปนจํานวน และสัดสวนรหัสที่ผิดพลาด
ตรวจสอบผูปวยทุกรายที่มีรหัสโรคหลักอยูในหมวด V,W,X,Y
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รายงานผลการตรวจสอบเปนจํานวน และสัดสวนรหัสที่ผิดพลาด
B3 : การใหรหัส S และ T ในผูปวย ตรวจสอบผูปวยทุกรายที่มีการใหรหัสในหมวด S,T ตองมีการใหรหัส
รายใด ต องให ร หั ส สาเหตุ ภ ายนอก V,W,X,Y รวมดวยอยางนอยหนึ่งรหัสเสมอ
รวมดวยเสมอ
รายงานผลการตรวจสอบเปนจํานวน และสัดสวนรหัสที่ผิดพลาด
B4 : การใหรหัส ผูปวยนอก ที่มารับ ตรวจสอบผูปวยทุกรายที่มีการใหรหัสในหมวด Z23.0-Z27.9 ตองไม
วัคซีนปองกันโรค ไมตองใสรหัสการ มีการใหรหัส Z00.0-Z00.9, Z01.0-Z01.9, Z02.0-Z02.9 รวมดวย
ตรวจรางกาย การตรวจสุขภาพ
รายงานผลการตรวจสอบเปนจํานวน และสัดสวนรหัสที่ผิดพลาด
B5 : การฉีดยา พนยา เหน็บยา และ
การบริ ห ารยาเข าสู ร างกายรู ป แบบ
ตางๆ ไมตองใหรหัส
B6 : การใหรหัส Z76.8 ใชกับผูปวย
ที่มาขอรับ ยาหรื อรั บอุปกรณโดยไม
เป น โรคเหตุ ห า มใช ร หั ส Z76.8
รวมกับรหัสอื่น
B7 : การใหรหัส O80.0-O84.9 เปน
โรคหลักตองไมมีรหัส O ตัวอื่นรวม
อยูในการรักษาครั้งนี้
B8 : หามใชรหัส T31.0-T31.9 ซึ่ง
เปนรหัสบอกเปอรเซ็นตการเกิดแผล
ไหมเปนรหัสโรคหลัก
B9 : การใหรหัส V00-Y34 ตองให
รหัสรวม 5 ตัวอักษรเสมอ

ตรวจสอบวามีการใชรหัส 901-81-70, 903-81-70,
908-81-70 หรือไม
รายงานผลการตรวจสอบเปนจํานวน และสัดสวนรหัสที่ผิดพลาด
ตรวจสอบวามีการใชรหัส Z76.8 รวมกับรหัสอื่นในการใหบริการครั้ง
นั้นหรือไม
รายงานผลการตรวจสอบเปนจํานวน และสัดสวนรหัสที่ผิดพลาด

ตรวจสอบวามีการใชรหัส O80.0-O84.9 รวมกับรหัส O ตัวอื่นในการ
ใหบริการครั้งนั้นหรือไม
รายงานผลการตรวจสอบเปนจํานวน และสัดสวนรหัสที่ผิดพลาด
ตรวจสอบวามีการใชรหัส T31.0-T31.9 เปนรหัสโรคหลักในผูปวยราย
ใดหรือไม
รายงานผลการตรวจสอบเปนจํานวน และสัดสวนรหัสที่ผิดพลาด
ตรวจสอบวามีการใชรหัส V00-Y34 โดยใสตัวเลขไมครบหาตัวอักษร
หรือไม
รายงานผลการตรวจสอบเปนจํานวน และสัดสวนรหัสที่ผิดพลาด
B10 : การใหรหัส Z47.0-Z47.9 ตรวจสอบวามีการใชรหัส Z47.0-Z47.9, Z48.0-Z48.9 รวมกับรหัส
และ Z48.0 – Z48.9 ตองไมใช กลุม S หรือ T ในการใหบริการครั้งนั้นหรือไม
รวมกับรหัสกลุม S หรือ T ในการ รายงานผลการตรวจสอบเปนจํานวน และสัดสวนรหัสที่ผิดพลาด
รักษาครั้งนี้
error C : กฎการไมใชรหัส ICD ที่ไมสมควรใช
รหัส ICD หลายตัวจัดเปนรหัสที่ไมสมควรนํามาใชในประเทศไทย เพราะเปนรหัสที่บงชี้ถึงความดอย
คุณภาพในการวินิจฉัยโรคของแพทย พยาบาล และความดอยคุณภาพของผูใหรหัส เชน รหัสที่จัดกลุมโรคเปนโรคที่
ไมรูวาเกิดขึ้นที่สวนใดของรางกาย หรือ เปนรหัสกลุมโรคกํากวม ซึ่งไมนาจะเกิดขึ้นไดในประเทศใน รายการรหัส
ICD ที่ไมสมควรใช ไดแกรหัสตอไปนี้
C1 :รหัส ICD ที่เปนรหัสแสดงความดอยคุณภาพของสถานพยาบาล
J06.9, D22.9, L02.9, L03.9, T07, T14.0-T14.9, Z34.9
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-การตรวจสอบขอมูล http://203.157.165.111
3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพการใหรหัสโรค โดยการตรวจสอบจากทะเบียนประวัติผูปวย ตามคูมือ
มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 (ดาวนโหลดที่ www.thcc.or.th )
- เปาหมายในการดําเนินงาน ขอมูลการใหรหัสรหัสโรคผานเกณฑ รอยละ 80
- การประเมิน สุมประเมินแฟมประวัติผูปวยทุกหนวยบริการ 3 ครั้ง/ ป ( มค.60 ,เมย.60 , กค. 60 )
- ตรวจสอบผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการใหรหัสโรค จากคณะ
กรรมการฯ
4. ความนาเชื่อถือของขอมูล
ความนาเชื่อถือของขอมูล เปนประเด็นที่มีการกลาวถึง ในการนําขอมูลจากระบบขอมูล 43 แฟม
มาใชในการประเมินตัวชี้วัดตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากความไมครบถวน ความไมถูกตอง และการสงขอมูลไมทันเวลา
ทําใหการประมวลผลรายงานมีความผิดพลาด และคานกับรายงานที่ผูปฏิบัติสงรายงาน ตามแบบฟอรม หรือ
รายงานรูปแบบอื่นที่ไมไดเกิดจากประมวลผลขอมูลโดยระบบ HDC แตเมื่อมีการตรวจสอบ แกไข และสงขอมูล
เขาระบบอยางครบถวน ทันเวลา ก็สามารถทําใหขอมูลถูกตอง ได แตมีความผิดพลาดของขอมูลบางประเภท
เปนสิ่งที่ไมควรเกิดขึ้น เชน ขอมูลการใหบริการผูที่เสียชีวิต กอนวันที่จะมีการใหบริการ ถึงแมวาอาจจะเกิดจาก
ความผิดพลาดขอมูลบางอยาง แตก็แสดงใหเห็นถึงแนวปฏิบัติ หรือความตระหนักถึง ความถูกตอง ความสําคัญ
ของขอมูล ที่บันทึกในระบบ ของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
- เปาหมายในการดําเนินการ ไมมีขอมูลบริการผูที่เสียชีวิตกอนวันรับบริการ
- เงื่อนไขในการประมวลผล เปรียบเทียบเลข 13 หลักของผูรับบริการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559
กับขอมูลผูเสียชีวิต ที่ไดรับจาก สปสช. เขต10 และที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติม โดย ศูนยเทคโนโลยีสารสเทศ
- การตรวจสอบขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประมวลผลขอมูลบริการคนที่เสียชีวิตกอน
วันรับบริการ ทุกคืนวันเสาร เวลา 00.20 น. และจะรายงานผลในระบบประเมินคะแนน ranking
http://203.157.165.111
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แนวทางแกไขขอมูลในระบบฐานขอมูล 43 แฟม (HDC) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
********************
1. การปรับปรุง/ แกไข ฐานขอมูลประชากร (แฟม person)
primary key แฟม person คือ รหัสหนวยบริการ( hospcode ), รหัสบุคคล ( PID )
1.1 การปรับปรุงฐานขอมูล แฟม person รายบุคคล โดยไมเปลี่ยนคียหลัก (primary key)
- เมื่อหนวยบริการมีการปรับปรุงขอมูลทั่วไปในโปรแกรมฐานขอมูล HIS แฟม person เชน
เลขประจําตัว 13 หลัก (cid) , ชื่อ-สกุล , วันเดือนป เกิด , สถานการอยูอาศัย (typearea) ฯลฯ ที่ไมใช คียหลัก
- สามารถปรับปรับขอมูลใน HDC โดยการสงแฟม person ที่มีการปรับปรุงขอมูลถูกตองแลวเขา
ระบบ HDC ON CLOUD ( http://ssk.hdc.moph.go.th/hdc ) โดยระบบจะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองตามแฟมที่
สง ใน server ทุกตัว
1.2 การปรับปรุงฐานขอมูล แฟม person รายบุคคล โดยเปลี่ยนคียหลัก (primary key) หรือลบขอมูล
จากฐานขอมูล HIS
เมื่อหนวยบริการมีการปรับปรุงฐานขอมูลแฟม person โดย
- ลบ ประชากรออกจากระบบฐานขอมูล HIS เนื่องจาก เปนขอมูลที่ผิดพลาด ไมสามารถ
ปรับปรุงใหถูกตองได
- ลบ ประชากรออกจากระบบฐานขอมูล HIS เนื่องจาก มีการซ้ําซอนเลข 13 หลัก ภายในหนวย
บริการ และไดทําการยายขอมูลบริการไปรวมกันกับคนที่มี 13 หลักถูกตองแลว
การปรับปรุงขอมูลตามลําดับดังนี้
- แจงลบขอมูลในระบบ HDC รายบุคคล ที่ เว็บไซต สสจ.ศรีสะเกษ datacenter>ตรวจสอบ
ขอมูล> แจงลบประชากร/บริการผิดพลาด หรือที่ url: http://203.157.165.111/reques/authen.php โดย
กรอกขอมูลที่จําเปน ใหครบถวน ระบบจะดําเนินการลบโดยอัตโนมัติ ภายใน 1 วัน
- ประมวลผลขอมูลใหม หากตองการขอมูลบริการใหกําหนดวันบริการใหครอบคลุมวันที่ที่ตอง
แลวสงขอมูลเขาระบบ HDC ON CLOUD ( http://ssk.hdc.moph.go.th/hdc )
1.3 การปรับปรุงขอมูล person ทั้งฐานขอมูล
เมื่อหนวยบริการมีการปรับขอมูลบุคคลในแฟม person เปนจํานวนมาก รวมถึงการลบขอมูล
person ในระบบ HIS ทําใหการแจงลบขอมูลรายบุคคลในระบบเว็บไซต ใชเวลามาก หนวยบริการสามารถ
ปรับปรุงขอมูลทั้งฐานได โดยดําเนินการ ดังนี้
- ปรับปรุงขอมูล person ในระบบ HIS ใหถูกตองเปนปจจุบัน
- ประมวลผลขอมูล 43 แฟม และสงออก person ทั้งหมด ( โปรแกรม HIM PRO ควรปรึกษา
programmer หรือผูดูแลระบบ กอนดําเนินการ ) และเตรียมสงขอมูลเขาระบบในเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถใช
internet ได
- ติดตอเจาหนาที่ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ นายยุพราช พันแสน โทร
045616040 - 46 ตอ 308 , 0943105732 , facebook คนหา ยุพราช อุย เพื่อดําเนินการลบขอมูล person
ในระบบ hdc และ ฐานขอมูล 43 แฟม ทุก server
- เมื่อไดรับแจงวาไดลบขอมูล person ในระบบ เรียบรอยแลว ให สงขอมูล 43 แฟม เขาระบบ
HDC ON CLOUD ( http://ssk.hdc.moph.go.th/hdc ) ทันที จากนั่นใหตรวจสอบสถานการนําเขาขอมูลใน
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ระบบ จนกวาระบบจะนําเขาเสร็จ ใหแจง/ประสานงาน นายยุพราช พันแสน เพื่อตรวจสอบขอมูลวาการนําเขา
ครบถวน ถูกตอง เมื่อไดรับการยืนยันแลว จะถือวาการปรับปรุงขอมูล person สําเร็จ
หมายเหตุ : การลบขอมูล person ทั้งหมดควรทําครั้งเดียว จากนั้นใหปรับปรุงรายบุคคล และควรทําโดย
ผูเชี่ยวชาญ หรือ ดูในความดูแลของ admin ของหนวยบริการ

2. การแกไขขอมูลบริการผูปวยนอกหรือการคัดกรอง ที่เสียชีวิตกอนวันรับบริการ
/หรือบริการที่ผิดพลาด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จะประมวลผลตรวจสอบการบริการผูปวย และผูรับการคัดกรอง
ในระบบ HDC ทุกสัปดาห โดยมีแนวทาง เงื่อนไขในการดําเนินงานดังนี้
- ฐานขอมูลในการตรวจสอบ จาก สปสช. ,สนย. ,จากการตรวจสอบเลขบัตรประชาชน 13 หลักผานระบบ
สปสช. และจากแฟมผูเสียชีวิตที่หนวยบริการสงขอมูลในระบบ HDC
- ระบบ ประมวลผลทุกคืนวันเสาร เวลา 00.20 น. โดยขอมูลผูที่เสียชีวิตกอนวันรับบริการที่ผานการ
ประมวลผลนี้ จะถูกเก็บเปนสถิติ ซึ่งเปลี่ยนสถานะเมื่อมีการปรับปรุง หรือลบขอมูลในระบบ HDC และรายงานนี้
จะนําเขาที่ประชุมประจําเดือนผูบริหาร (คปสจ. ) ทุกเดือน
- หนวยบริการสามารถตรวจสอบขอมูลบริการผูที่เสียชีวิตกอวันรับบริการไดดวยการตรวจสอบขอมูลโดย
ใชโปรแกรม OP43f_Analysis ดาวนโหลดที่ เว็บไซต สสจ. >ดาวนโหลดจากกลุมงาน>ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งจะมีการปรับปรุงฐานขอมูลคนเสียชีวิตในโปรแกรม ทุกเดือน
- กรณีหนวยบริการมีการตรวจสอบขอมูล แลววามีขอมูลบริการผูเสียชีวิตในระบบ HIS ใหแจงลบขอมูลใน
ระบบ ที่เว็บไซต สสจ.ศรีสะเกษ >data center>ตรวจสอบขอมูล>แจงลบขอมูล ปชก ผิดพลาด/บริการผิดพลาด
หรือที่ URL: 203.157.165.111/reques/authen.php หากเปนขอมูลใหมทยี่ ังไมมใี นรายงาน และแจงลบ
ภายในวันเสาร กอนเวลา 00.00 น. ขอมูลจะไมมปี รากฏในสถิติ
2.1 การแกไขกรณีความผิดพลาดที่เกิดจากเลข 13 ผิด
กรณีที่ใหบริการผูปวยที่มารับบริการในหนวยบริการ แลว ระบบรายงานตรวจสอบพบวาเปนผูที่เสียชีวิต
โดยขอเท็จจริงคือ เลข 13 หลักของผูปวยผิด ไปตรงกับผูเสียชีวิต แกไขโดย
- ปรับปรุงขอมูลเลข 13 หลัก ในขอมูลประชากรใหถูกตอง
- ประมวลผล และสงออกขอมูล 43 แฟม
- สงขอมูลเขาระบบ HDC เพื่อปรับปรุงขอมูล แฟม Person
2.2 การแกไขกรณีทเี่ กิดความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล
- ปรับปรุงขอมูลบุคคลใน HIS ระบุสถานะเสียชีวิต เพื่อใหระบบเตือนในการใหบริการครั้งตอไปหากเลือก
ชื่อบุคคลทีเ่ สียชีวิตดังกลาวมารับบริการ
- ลบขอมูลบริการผูเสียในโปรแกรม HIS ของหนวยบริการ
- แจงลบขอมูลในระบบที่เว็บไซต สสจ.ศรีสะเกษ >data center>ตรวจสอบขอมูล>แจงลบขอมูล ปชก
ผิดพลาด/บริการผิดพลาด หรือที่ URL: 203.157.165.111/reques/authen.php หากเปนขอมูลใหมทยี่ ังไมมี
ในรายงาน และแจงลบภายในวันเสาร กอนเวลา 00.00 น. ขอมูลจะไมมปี รากฏในสถิติ
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