สรุปผลการจัดส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก(OP Individual) และการจัดส่งข้อมูล 21,43 แฟ้ม เข้า datacenter
ประจาเดือน ตุลาคม 2556
1. การจัดส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก(OP Individual) เข้า สปสช.แบบรายวัน
หน่วยบริการทั้งหมด 89 แห่ง ส่งข้อมูล 73 แห่ง ไม่ส่งข้อมูล 16 แห่ง ได้แก่
อาเภอเมือง 3 แห่ง รพ.สต.เชือก,ศูนย์เทศบาลเมืองแห่งที่ 3,รพ.สต.กุดปลาดุก อาเภอชานุมาน 2 แห่ง
รพ.สต.พุทธรักษา,รพ.สต.คาแก้วเมืองเก่า อาเภอปทุมราชวงศา 1 แห่ง รพ.สต.หนองข่า อาเภอพนา 2 แห่ง
รพ.สต.จานลาน,รพ.สต.ถ่อน อาเภอเสนางคนิคม 3 แห่ง รพ.สต.โพนทอง,รพ.สต.ไร่สีสุก,รพ.สต.โคกกลาง
อาเภอหัวตะพาน 3 แห่ง รพ.สต.หัวตะพาน,รพ.สต.โพนเมืองน้อย,รพ.สต.หนองยอ และอาเภอลืออานาจ
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2. คุณภาพของข้อมูล 21 แฟ้ม
สปสช.แจ้งว่า เนื่องจากการประมวลผลข้อมูล OP ปี 57 เกิดความผิดผลาด จึงขอประมวลข้อมูลใหม่
ทั้งหมด (เป็นครั้งที่ 3) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่งตั้งแต่ 1 ก.ค.56 ถึง 31 ต.ค. 56 โดยจะประกาศคุณภาพข้อมูล
วันที่ 16 ธ.ค.56 แต่ไฟล์ข้อมูลการให้บริการรายวันสามารถส่งเข้าระบบ datacenter ของ สสจ.ได้ตามปกติ
3. การตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลผู้ป่วยนอก ประจาปี 2557(ข้อมูล 1 ก.ค.56 – 30 ก.ย.56)
สปสช. แจ้งว่า หน่วยบริการที่มีความผิดปกติของการบันทึกข้อมูล สาหรับ สปสช. เขต 10 มีทั้งหมด
201 แห่ง จังหวัดอานาจเจริญ 9 แห่ง ได้แก่
เมืองอานาจเจริญ 2 แห่ง
รพ.อานาจเจริญ เสียชีวิตก่อนมารับบริการ 20 คน และบริการแพทย์แผนไทยขณะผู้ป่วยAdmit 2 คน
รพ.สต.เหล่าพรวน เสียชีวิตก่อนมารับบริการ 5 คน
ชานุมาน

2 แห่ง

รพ.สต.บ้านห้วยทม เสียชีวิตก่อนมารับบริการ 8 คน และบริการแพทย์แผนไทยหลังเสียชีวิต 6 คน
รพ.ชานุมาน

รับบริการแพทย์แผนไทยหลังเสียชีวิต 11 คน

หัวตะพาน
รพ.สต. หัวตะพาน บริการแพทย์แผนไทยหลังเสียชีวิต 5 คน
และบริการแพทย์แผนไทยขณะผู้ป่วย Admit 2 คน

ปทุมราชวงศา 2 แห่ง
รพ.ปทุมราชวงศา

บริการแพทย์แผนไทยขณะผู้ป่วย Admit

5 คน

รพ.สต.วินัยดี

บริการแพทย์แผนไทยขณะผู้ป่วย Admit

2 คน

ลืออานาจ 1 แห่ง
รพ.สต. เปือย

บริการแพทย์แผนไทยขณะผู้ป่วย Admit 2 คน

พนา 1 แห่ง
รพ.พนา

บริการแพทย์แผนไทยขณะผู้ป่วย Admit 2 คน

4. การส่งข้อมูล 21 แฟ้มและ 43 แฟ้ม(ส่งให้กระทรวงสาธารณสุข) เดือนตุลาคม 2556
หน่วยบริการมีการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม จานวน 83 แห่ง ไม่ส่งข้อมูล 6 แห่ง ได้แก่
รพ.เสนางคนิคม รพ.สต.หนองยอ รพ.อานาจเจริญ รพ.เสนางคนิคม ศูนย์บริการเทศบาลแห่งที่ 3
และศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองอานาจเจริญ
5. การส่งข้อมูล (Sync Data) เข้า Datacenter
หน่วยบริการที่มีการส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยการ sync data เข้ามาที่ Datacenter
ทันเวลา 68 แห่ง sync ล่าช้า 7 – 30 วัน 15 แห่ง ได้แก่ อาเภอเมือง 5 แห่ง รพ.สต.นาสีนวน ศูนย์แพทย์
ชุมชนเมืองอานาจ รพ.สต.นาแต้ รพ.สต.โนนดู่ อาเภอลืออานาจ 6 แห่ง รพ.สต.ดงมะยาง รพ.สต.เปือย
รพ.สต.ดอนชี รพ.สต.ฟ้าห่วน รพ.สต.แมด รพ.สต.ดงบัง อาเภอเสนางคนิคม 1 แห่ง รพช. เสนางคนิคม
อาเภอหัวตะพาน 1 แห่ง รพ.สต.ขุมเหล็ก อาเภอปทุมราชวงศา 1 แห่ง รพ.สต.นาป่าแซง
อาเภอพนา 1 แห่ง รพช. พนา ช้ามากกว่า 30 วัน 6 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลอานาจเจริญ (อุปกรณ์เครือข่ายชารุด)
2. รพ.หัวตะพาน (ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 3 ตาราง clinic_visit , provis_pname, person_vaccine_list)
ข้อมูลสมบูรณ์เมื่อ 10 ต.ค 2556
3. รพ.สต. จานลาน ข้อมูลสมบูรณ์เมื่อ 18 ต.ค.2556
4. รพ.สต.หนองมะแซว ข้อมูลสมบูรณ์เมื่อ 16 ต.ค.2556
5.รพ.สต.ศาลา ข้อมูลสมบูรณ์เมื่อ 8 ต.ค. 2556
6. รพ.สต.โคกกลาง ข้อมูลสมบูรณ์เมื่อ 10 ต.ค.56
6. การจัดส่งข้อมูลแฟ้ม ระบาดวิทยาเข้า สปสช.(ส่งข้อมูลทุก สัปดาห์)
จานวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลระบาดวิทยาทุกสัปดาห์ จานวน 4 แห่ง และไม่ส่งข้อมูลงานระบาด
รายสัปดาห์ 3 แห่ง คือ รพ.ปทุมราชวงศา รพ.หัวตะพาน และ รพ.พนา

