
สรุปผลการจัดส่งข้อมูลเข้า datacenter และ ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า สปสช. 
ประจ าเดือนมกราคม 2559 

1. การส่ง 43 แฟ้ม(ส่งให้กระทรวงสาธารณสุข)   เดือน ธันวาคม  2558   
             ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลเข้า HDC ครบทุกแห่ง    

2. การส่ง 43 แฟ้ม เข้าระบบ op individual  สปสช.   เดือน ธันวาคม  2558   
                   มีการส่งข้อมูลเข้า สปสช.  ทันเวลา จ านวน  86 แห่ง  และยังไม่ส่งข้อมูล จ านวน  3 แห่ง ได้แก่  

รพ.ชานุมาน  รพ.พนา และ รพ.หัวตะพาน    และคุณภาพข้อมูลงานบริการ Service ผ่านการตรวจร้อยละ 99.81    

3. การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม รายสัปดาห์ เดือนมกราคม 2559 เข้า HDC จังหวัดอ านาจเจริญ และ HDC กระทรวง
สาธารณสุข 
             ข้อมูลการให้บริการเดือนมกราคม 2559  หน่วยบริการที่มีการส่งข้อมูลรายสัปดาห์ ทั้งหมด 86  แห่ง   

ไม่ส่ง  2 แห่ง    ได้แก่ อ าเภอเมือง  2  แห่ง   รพ.สต.เหล่าพรวน  และ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง  

4. การส่งข้อมูล (Sync Data) เข้า Datacenter (ควร Sync Data ตลอดเวลา/หากไม่ได้ ไม่ควรเกิน 7 วัน) 
             หน่วยบริการที่มีการส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนโดยการ sync data เข้ามาที่ Datacenter    

ทันเวลาทุกหน่วยบริการ 

  

5. การบันทึกข้อมูลเพื่อจัดสรร QOF ปี 2559 
             การประมวลผลข้อมูลเพื่อการจัดสรรข้อมูล QOF ปี 2559  เพ่ือจัดสรรงบประมาณ  QOF  งวดแรก 50%  

(ใช้ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 30 กันยายน 58 จาก 43 แฟ้ม) ผลการด าเนินงานเป็นดังนี้ 

             ตัวชี้วัดที่ได้จากระบบฐานข้อมูล  43 แฟ้ม  จ านวน 16 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 21 ตัวชี้วัด จังหวัดอ านาจเจริญ 

ตัวช้ีวัดที่ผ่านทั้งหมด  3  ตัวช้ีวัด  ยังไม่ผ่าน 13 ตัวชีวัด    ตัวชีวัดที่ผ่านได้แก่ 

             1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์  

              2. อัตราการรับเข้ารพ.จากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรค DM(น้อยกว่าร้อยละ 3.64) 

             3. อัตราการรับเข้ารพ.จากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรค HT(น้อยกว่าร้อยละ1) 

 

อ าเภอ ตัวช้ีวัดที่ผ่าน ตัวช้ีวัดที่ไม่ผ่าน ร้อยละที่ผ่าน 
เมือง 3 13 18.75 
ชานุมาน 8 8 50.00 

ปทุมราชวงศา 5 11 31.25 

พนา 4 12 25.00 

เสนางคนิคม 4 12 25.00 

หัวตะพาน 6 10 37.50 

ลืออ านาจ 4 12 25.00 
 

 



ตารางแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด QOF แยกรายอ าเภอ งวดที่ 1 / 2559  ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เม.ย 58 - 30 ก.ย.58 
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ข้อ การสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 
       

1 
ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝากครรภค์รั้งแรกอายุครรภ์น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห ์ ไม่ผา่น ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2 
ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝากครรภค์รบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
(ร้อยละ 60) ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น 

3 
รัอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตร ี30-60 ปี  ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

4 
ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 
90) ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

5 
ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รบัการดแูลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (ร้อย
ละ 65) ไม่ผา่น ผ่าน ผ่าน ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น 

6 
ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต ่35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองDM 
(ร้อยละ 90) ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

7 
ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต ่35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองHT 
(ร้อยละ 90) ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

  การจัดการปฐมภมูิ 
       1 สัดส่วน OP ปฐมภูมิ /รพ.(มากกว่าร้อยละ 1.51) ผ่าน ผ่าน ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

2 อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลจากโรคหืด(น้อยกว่าร้อยละ 6.63) ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น ผ่าน 

3 
อัตราการรับเข้ารพ.จากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรค DM(
น้อยกว่าร้อยละ 3.64) ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

4 
อัตราการรับเข้ารพ.จากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรค HT(น้อย
กว่าร้อยละ1) ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผา่น ผ่าน 

5 
อัตราผู้ป่วยเบาหวานไดร้ับการตรวจจอประสาทตาประจ าปี (ร้อย
ละ 60) ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

6 อัตราผู้ป่วยเบาหวานท่ีสามารถควบคุมน้ าตาลได้ดี (ร้อยละ 40) ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น 

7 
 อัตราผู้เป็นความดันโลหติสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ร้อยละ 
50) ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

  บริการทีจ่ าเป็นตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ 
       

1 
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงไดร้ับการคดักรองมะเร็งท่อน้ าดี 
(ร้อยละ 60) ไม่ผา่น ผ่าน ผ่าน ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น 

3 ร้อยละของการคัดกรอง CVD risk ในผู้ป่วย DM HT (ร้อยละ 50) ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 
 
 
 
 
 


