ปฎิ ทินการบันทึกข้อมูล ปี 2562 ( จัดทำโดย Jaturong Limsriarun:จิ๋วซ่ำ แสบขัน้ เทพ )
กิจกรรม
1

ปรับปรุงข้อมูลแฟ้ม Person/Chornic/Card/Disability/home/Village/Drugallergy/Povider/Women/Pranatal/Address

2 ตรวจสอบความสมบูรณ์แฟ้ม Person (เช็คสิทธิปัจจุบัน+เคลีย type ซ้่าซ้อน)

& (type1+2=ทะเบียนราษฎร์) / Chronic **ตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม V. 2.3**

3 ส่งข้อมูล 11 แฟ้ม (จากข้อ 1 ) ตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม V. 2.3 เข้า HDC
4 ตรวจโภชนาการ(นน.+สูง)+ตรวจช่องปาก เด็กแรกเกิด - 72 เดือน ( 0 - 3 ปีเพิ่มสอนแปรงฟัน)
5

<<< ต้องมีวัน d_update หลังจากวันที่ 1 สค 61 ในทุกแฟ้ม
<<<เลข 13 หลัก ไม่ผิด Mod11/ไม่มีเลข Gen
( ทะเบียน Chronic ตรงกับ HDC )

1ส.ค.61-30ก.ย.61

1 สิงหาคม 61 30 กันยายน 61
ส่งก่อน 1 ต.ค.61
นับผลงานจากNutrition

1-31

ตรวจโภชนาการ เด็กวัยเรียน 6-18 ปี 11 เดือน 29 วัน (15+ปี ต้องมี BP+รอบเอว+นน.+สูง) เป้า6-18 ปี type1/3 ทุกคน
( ตรวจสุขภาพ ส่งเสริมทันตฯ เคลือบหลุมร่องฟันป.1 วัคซีน >>ออกผลงานอนามัยโรงเรียน)
บันทึกความครอบคลุมวัคซีนเด็กอายุ 0-5 ปี (วัคซีนพืน้ ฐานทุกชนิดต้องไม่ต่ากว่า100%)

6
7 บันทึกข้อมูลเด็กนักเรียนทุกคนที่มาเรียน โรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ
8 ตรวจคัดกรองเต้านมสตรี อายุ 30-70 ปี
9 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีอายุ 30-60 ปี
10

ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62

บันทึกการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง+2Q อายุตั้งแต่ 35 - 60 ปี
คนเป็นDMต้องคัดHT /คนเป็นHTต้องคัดDM / **ป่วย DM+HT ไม่คัด** (ผลงาน 90%+)

11 คัดกรองพัฒนาการเด็กDSPM 9/18/30/42 เดือน+มีสงสัยล่าช้า 20 % จากเป้าแต่ละเดือน
12 คัดกรอง ADL/LTC/ข้อเข่าเสื่อม/ภาวะหกล้ม/DM+HT+Stoke/ตรวจช่องปาก/จอประสาทตา
เสื่อม/ต้อหิน/ต้อกระจก/สายตาใกล้ไกล/2Q/สมองเสื่อม/กลั้นปัสสาวะ ในผู้สูงอายุ 60 ปี +

13 เยี่ยมบ้าน (8 กลุ่มเป้าหมาย) เน้น Palliative care/ LTC /ผู้พิการ/เรื้อรังมีโรคแทรกซ้อน
14 บันทึกงานส่งเสริมทันตะใน WCC /ศพด./หญิงตั้งครรภ์/ผู้สูงอายุ/นักเรียน/ผู้ป่วยเรื้อรัง

เทอม ที่ 2>>>

1-31
1-30
ท่าตามช่วงเปิดเทอม เป้า6-18 ปี type1/3 ทุกคน
HDCนับผลงาน (ต.ค.61-ธ.ค.61)

เทอม ที่ 1 >>>

1-31
ท่าตามช่วงเปิดเทอม
HDCนับผลงาน (พ.ค.62-ก.ค.62)

ข้อมูลสามารถบันทึกได้ตลอด (นับผลงานจากรหัสวัคซีนที่ส่งออก ไม่นับจาก ICD 10 ที่ Dx)

ภายใน 30 วันหลังจากเปิดเทอมที่ 1 (ส่ารวจปีละ 1 ครั้ง) ท่าในเทอมแรกของปีการศึกษา
นับผลงานจาก Z12.3 และ **รหัส Special PP (1B0030-1B0037)**
( QOF นับผลงาน ตั้งแต่ 1 เม.ย.61-31 มี.ค. 62 )(ผลงานPap ใช้:Dx=Z01.4+รหัสSpecialPP 1B0044 ,1B30,1B40 ตัวใดตัวหนึ่ง)

1 ตุลาคม61-31 มีนาคม 62 (การบันทึกไม่ควรเกิน 31 มี.ค.62 ตามเกณฑ์ QOF ประเทศ) ^อายุ60+ปี คัดพร้อมสูงอายุ10เรื่อง^
บันทึกทุกเดือน (**เกณฑ์ QOF นับผลงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561-31มีนาคม 2562**) เป้าหมายใช้จาก DataExchage HDC เท่านั้น
นับผลงานจากแฟ้ม SpecialPP

ควรบันทึกให้เสร็จช่วง 1 ตุลาคม 61 - 31 มีนาคม 62
นับผลงานจากรหัสกิจกรรม+พิกัดหลังคาเรือน+รหัสโรคที่ป่วย

1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย.2562 ( Povidertype ต้องเป็นทันตาภิบาล(06)หรือทันตแพทย์(02)เท่านั้น )

15

บันทึกฝากครรภ์ก่อน 12wk /ANC 5ครั้ง / MCH 3 ครั้ง (เป้าหมายจากData Exchage HDC)

16
17
18
19

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา/ทางเท้า ในผู้ป่วยเบาหวาน (นับผลงานจาก ChronicFU)

1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62

บันทึกแฟ้ม LabFU ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (รหัสส่งออก Lab ต้อง 7 หลัก)
คัดกรองโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
คัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ในผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกคนต้องได้รับการตรวจ Lab(ชุดใหญ่) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (เน้น HbA1c/eGFR/Cholesterol)

(**ANC น่าข้อมูลจาก รพ.มาลงความครอบคลุมได้**MCH+ตรวจช่องปาก ต้องเป็นSERVICEเท่านั้น)

**ทุกงานส่งออกในเดือนที่ท่ากิจกรรม ตรวจคุณภาพ43แฟ้มด้วย OPPP2010**

ข้อมูลสามารถบันทึกได้ตลอด (**เกณฑ์ QOF นับผลงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561-31มีนาคม 2562**)

1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 (ป่วยDM/DM+HT นับผลงานจาก Labtest 12 หรือ14 +11 หรือ 15 *เจาะเลือด+จุ่มฉี่*/HTเจาะอย่างเดียว)

1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 (นับผลงานจากค่า Cholesterol+SBP+การสูบบุหรี่ ( NCDSCREEN / SpecialPP )
**เกณฑ์การนับผลงาน อิงจากเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับประเทศ/HDC สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทพื้นที่ของท่าน**

แบ่งปันสาธารณะสู่พี่น้องชาวสาธารณสุขไทยทุกท่านด้วยจิตกุศล:ผลบุญจากการแบ่งปัน อุทิศแด่ บิดา มารดา ของผู้จัดท่า ที่ล่วงลับไปแล้ว

